
� 8 كانون 
نذار ع� مستوى ألمانيا، ��  يوم ا�	

ا��ول/ديسم�� 2022 الساعة 11:00 صباًحا

معلومات للمهاجرين من مناطق ال�اعات الحربية

� حوا�� الساعة 11:00 صباًحا والساعة 54:11 صباًحا. � يوجد
� يوم الخميس الموافق 8 كانون ا��ول/ديسم�� 2022 �� نذار بشكل تجري��  من المقرر إط�ق صافرات ا�	

� هذا اليوم تشارك كل من الحكومة ا�تحادية والو�يات
نذار ع� مستوى ألمانيا». �� � ذلك التوقيت حدث «يوم ا�	

، حيث تشهد الب�د �� �  خطر! إنه مجرد إنذار تجري��

� كافة أرجاء ألمانيا.
نذار التجريبية �� � هذا اليوم صافرات ا�	

� شكل تدريب جماعي بينها. لذلك تنطلق ��
�� � � الحدث التجري��

ية والبلديات �� والدوائر والمدن الح��

� حوا�� الساعة 11:00 صباًحا: تُطَلق صافرة إنذار «التحذير» لمدة دقيقة بصوت مرتفع ثم منخفض.
�� 

� حوا�� الساعة 11:45 صباًحا: تُطَلق صفارة ا�نتهاء «انتهاء التحذير» لمدة دقيقة بصوت متواصل.
��

. � : � يوجد خطر. إنه مجرد إنذار تجري�� يُرجى ا�نتباه إ� ما ي��

. � نذار التجري��  نرجو منكم القيام بصفتكم آباء وأمهات بتعريف أطفالكم بهذا ا�	

� تستخدمونها.
Áوسائل التواصل ا�جتماعي ال� �

� محيطكم و��
وا هذه المعلومات �� ÃÄنا أن تنÄي

نذار المقرر ع� مستوى ألمانيا. � يوم ا�	
� محل سكنكم ��

� سوف يتم استخدامها ��
Áنذار ال�  نصيحة: يمكنكم طلب معلومات من مدينتكم أو بلديتكم عن وسائل ا�	

وهكذا ستعرفون بالضبط ما يمكن حدوثه.

نذار ع� مستوى ألمانيا  يوم ا�	

نذار المختلفة مثل الراديو والتلفزيون � حوا�� الساعة 11:00 صباًحا بتجربة وسائل ا�	
نذار ع� مستوى ألمانيا تقوم الجهات المشاركة وفرق العمل �� � يوم ا�	

�� 

� الساعة 11:45 تنطلق
. و�� �Ìع�ن الرقمية بالمدينة ومعدات البث ال�سل نذار ولوحات ا�	 ات صوت وصافرات ا�	 نذار والتحذير والسيارات المزودة بمك��  وتطبيقات ا�	

� حالة إط�ق إنذار فع�� والتأكد من عدم وجود مشك�ت فنية بها أو عيوب
�ات التقنية لوظيفتها �� نذار. وبهذا الطريقة يتم التأكد من أداء التجه��  صافرات انتهاء ا�	

ورة وهو ما يجعل نظام إنذار السكان أك�Ã مصداقية وفاعلية. تعيقها عن أداء وظيفتها. بعدها تقوم الجهات المسؤولة بإجراء التحسينات ال�زمة عند ال��

� ألمانيا بالتحذير الصادر إليهم وبالتا�� رفع مستوى وعيهم بخصوص التحذيرات.
نذار ع� مستوى ألمانيا يهدف إ� تعريف السكان �� كما أن يوم ا�	

نذار ع� مستوى ألمانيا هنا: يمكن ا�	ط�ع ع� مزيد من المعلومات عن يوم ا�	
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