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 (SAFETY) هجراءات السالمافيديو 
 

م للمركز. فى هذا العرض نوضح لك كيفية أن تكون آمنا في الحر  هالدولي همرحبا بكم في عرض برامج السالم :1 هالشريح
 .وفي المجتمع ،وفي البيت ،الجامعي

 
( UPD) هشرطة الجامع . يتواجد أعضاء قسمهطلب المساعداأي وقت مضى،  يبعدم األمان ف إذا كنت تشعر :2 هالشريح

يقدم قسم  .هأيضا تأكد من أنك تعرف حقوقك وكيف يجب أن تُعامل من قبل الشرط ،هنا لمساعدتك. من فضلك استخدمهم
مسكنك  يف وأإذا كنت ترغب في الحصول على مرافق لك فى سيارتك،  الهاتف ليهم عبرإ، تحدث هخدمة مرافق هشرطة الجامع

 .متأخر من الليل على سبيل المثال()إذا كنت تشعر بعدم األمان في الحرم الجامعي، في وقت  هالحافل يأو ف
 

يعني المشي دائما مع شخص آخر تعرفه وخصوصا في  ،من األصدقاء هنظام السير مع مجموع دائم استخدم :3 هالشريح
 هطارئ هالحرم الجامعي. إذا كان هناك حالنظام الضوء األزرق فى وهى  هخرى يقدمها قسم شرطة الجامعا هدمالليل. هناك خ

مع أحد أفراد  هضغط على الزر األحمر للمحادثاقت، أبحث عن عمود الضوء األزرق و في الحرم الجامعي ليال، أو في أي و 
 .هقسم شرطة الجامع

 
في حالة الطوارئ في الحرم  5555طلب رقم ا هحتجت للتحدث فى أي وقت مع أحد أفراد قسم شرطة الجامعاإذا  :4 هالشريح

 (707)اتصل بالرقم و  لوي الخاص بكمن أي هاتف فى الحرم الجامعي، أو استخدم الهاتف الخ 5555الجامعي. اطلب الرقم 

 من أي هاتف. 199 تك اطلب الرقم طوارئ تهدد حيا ةحالواجهت إذا  .5555 - 826
 

شخص ما في  رأيتستعدا إذا مأن تكون  يجبلكن و ، الحرم الجامعى على األرجحيحدث فى  قد الق النار طالا :5 هالشريح
قفل أو  اممكن كان الهروب غير إذا يأختف( 2على الفور.  199 طلب الرقماهرب إذا أمكن و ا( 9مسدس: معه الحرم الجامعي 

تك اقو لزم األمر! استخدم ستا إذافع عن نفسك ا( د3مكن. ذا أا 199الرقم بهدوء  طلبا، و هالمحمول كسكت هواتفااألبواب. 
 مطلق النار.الفرد لوقف  هالطبيعي
إلى المركز  ذهبال تحتاج للذهاب إلى المستشفى، اقد ، أصبت بالبرد. إذا بسبب الطقس برد ةتصاب بنزلربما  :6 هالشريح

، وليس يدك. تأكد من غسل أو تعقيم اليدين ككوعبطالب. تجنب انتشار الجراثيم من خالل تغطية السعال الخاص بالالصحي 
 وقف انتشار الجراثيم.تو  هجيد هفي صح ىبقت يكفي كثير من األحيان 

 
إذا قد يتم تغريمك انه القانون. ) ،السير ممردائما في الليل. استخدم تواجدك بمفردك توخي الحذر عند من فضلك  :7 هالشريح

قف أن تتوقع تنظر في كال االتجاهين قبل عبور الشارع. ال الدوالر(. تأكد من  222تصل إلى قد ، والتي السيرقانون  تكسر 
 لشوارع.عالمات عبور المشاة للمعرفة  هالمواقع األليكترونيبعض  تصفح. السيارات للمشاة
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 منكد تأ. لركوب الدراجات هللغايمناسبة أركاتا مدينة . هل في أنحاء المديناقتنلسهولة األ هيمكنك شراء دراج :8 هالشريح
حرص دائما على او السيارات لك، أن تقف توقع ت. ال دائما هخوذ يبك في نفس اتجاه السيارات. ارتد هالخاص هركوب الدراج

السيارات بطريق  هركوب الدراجب هالخاصجميع القوانين ل كستعراضا. تلف للدوران أن سائقي السيارات قبلب يالبصر االتصال 
  .سليمه هيعتبر فكر 

 
والسكاكين  هالذخير و  هالناري هفي الحرم الجامعي. األسلحتواجدها معك التي يحظر  هألسلحل هشامل هالئح كهنا :9 هالشريح
للطي  هغير قابلالالسكاكين الجليد،  كسارات، (هواحد هحافسكاكين مع أكثر من الخناجر )، خناجر الطعن، هالبديل هشفر ذات ال

، السكاكين ه، المفاصل المعدنيبسالسل هى المرتبطصالعوالسهام والسيوف و  القوس، هبوص 2.5أطول من  همع شفرات ثابت
 بنادق، البنادق التى تشوه بااللوان، و هلبنادق المقلدا ،تعمل بطاقة الهواءالبنادق التى ، ه، هراوات، مقاليعفى احزم هالمعلق

أو الحرم  هإلى الفصول الدراسي هفئ يمن أ هفتكا. ال تجلب أي أسلحقل األمسدسات الصعق الكهربائي واألسلحة  ،يزرالل
 .هذا فعلت ذلك سوف تجلب لنفسك متاعب شديداالجامعي. 

 
في الليل.  كخارج الحرم الجامعي. يرجى توخي الحذر عند المشي وحد هلإلقام هفيما يلي بعض القواعد العام :11 هالشريح

 همغلقترك سيارتك ا، و هدائم هبصفنوافذ منزلك في الليل عند الخروج قفل أبواب و ا. معرفة مايجرى حواليكدائما على حرص ا
 .ختصارإك هق المظلمطر غير مراقب. ال تستخدم ال تشربه ال تدع مامن أي شخص، و  مخدراتأيضا. ال تشتري 

 تك،لصوص لسرقلال تعطي سببا عد النقود التى معك حتى تجنب و تحمل الكثير من النقود معك ال سالمتك ل :11 هحالشري
 .همعامالتك  اليومياالئتمان ل أوم بطاقة الخصم حساب مصرفي واستخد فتحابدال من ذلك 

 
 ي" كن هنايدخ"يسمح بالت. ابحث عن عالمة ال فى األماكن المسموح بهاا، في الحرم الجامعيممنوع التدخين  :12 هالشريح

مبنى القدم من مدخل  22 على مسافةن داخل أي مبنى عام أو يخالتد اقانونيمسموح . في والية كاليفورنيا، غير يمكنك التدخين
 ."طغاية السجائر" دائماسجائر الفي منفضة  السجائر ضع أعقابعام. ال
 

 يدخنونتجنب األشخاص الذين ب كفإننا ننصحلذا بموجب القانون االتحادي. ممنوع الماريجوانا تدخين  :13 هالشريح
مع  هلمتاعب قانونيسوف يوقعك تحت طائلة القانون ويعرضك  همواد مخدر أو بيع أو استخدام أي  ن شراءإالماريجوانا. 

يكلفك الكثير سوف من البرنامج.  كطردو  دخولك، تأشيرة نهاءاإلى  يأن يؤديمكن أيضا و . هأو الوالي هللدول هاالتحادي هالحكوم
 المال.من 
 

قانوني غير  أنهف ،هسن 29. إذا كنت تحت سن عاما 29الخمور محددا بسن شرب  يكونفي الواليات المتحدة  :14 هالشريح
هذا  تسنة أو أكثر، ال يمكنك شرب الكحول في السكن في الحرم الجامعي. إذا كسر  29لك شرب الكحول. حتى لو كنت 

 ،ما هخدمة المجتمع. في حفلب هتعاقب بالقوانين الخاصأو دوالر، و/ 522إلى  تصلبغرامة غرم وتالسجن، قد تودع القانون، 
 .سأل أحد األفراداكل. إذا لم تكن متأكدا تأ ذاعرف ماأأيضا، و  بين يديكشرابك  تأكد من
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يدم طويال  فهو الزلزال، كن هادئا. حدوث  في مقاطعة هومبولت. عند هالزالزل الصغير بعض واجه نغالبا ما  :15 هالشريح
 .هقوي ه. قف في المدخل أو تحت مكتب أو طاولهمر بسرعيوسوف 

 
في كل فصل دراسي.  ههناك واحد -( EPنقط التجمع في حاالت الطوارئ )ملصقات الحظ  ا دائما.كن مستعد :16 هالشريح

إنذار الحريق ما لم يكن هناك  . ال تستخدماها، وكيفية استخدام احدوصوتهاتقع  وأينأجهزة اإلنذار ويجب عليك معرفة أماكن 
، ال تفتح أي دوالر. أيضا 5222بغرامة مقدارها  سوف تغرمسيتم اخالء المبنى و  هفى هذه الحالضد القانون.  نهإف ،حريق

 فى هذه الحالة سوف ينطلق جهاز األنذار.، "EMERYGENCY EXIT ONLY"لطوارئ فقط لمخرج المدون عليها األبواب 
 

المحيط فى تدير ظهرك  الالمحيط.  وأكان التيار قوي جدا، سواء في األنهار ذا إ هعدم السباحيرجى لسالمتك  :17 هالشريح
دون سبق  كقترب منت. كالهما خطير ويمكن أن وموجات ضد التيارالمد والجزر  موجات من. في شمال كاليفورنيا، هناك بتاتا

 .ماهرا اإال إذا كنت سباح هللسباحإنذار. ال تذهب 
 

. انهم هنا هب إلى قسم شرطة الجامعاذهال كأو أي شيء آخر، يمكن هإذا كان لديك أسئلة حول القوانين والسالم :18 هالشريح
 جدا. يرجى مشاهدة هذا الفيديو حول قسم شرطة همبولت. طفاءلهم أشخاص و  همساعدلل

 قسم شرطة الحرم الجامعى: فيديو
، ويقع هنا في الحرم "UPDباألختصار "قسمنا أيضا يعرف قسم شرطة جامعة هومبولت.  من Thompkinsمرحبا انا ضابط 

 جامعة، أود أن أرحب بكم في يو إدارت هعن الجامع ه. نيابالقادمين من الدول االخرىب الجامعي. أنا ضابط اتصال الطال
 هومبولت.

 
 هالدولو  هالمقاطعو  هوالمدين هالبلديقوانين المن إنفاذ القانون، بما في ذلك  هلدينا مستويات متعدد ههنا في الواليات المتحد

أيام في  7اعة في اليوم، س 22فى خدمتكم ، ونحن هنا مؤهلين هشرطضباط  بأنهمتميز جميع الضباط هنا ي. كما تحادواال
ذا كنت بحاجسبوعاال في يقاعك إل، ونحن لسنا هنا هلسالمهنا هي ا هولويتنا الرئيسيأأي وقت.  فى هإلى أي مساعد ه، وا 

 لحمايتك. نماا  ، و المشاكل
 

عدة تدابير لضمان سالمة الطالب وأعضاء هيئة التدريس  هقد اتخذت الجامعفعلى رأس أولوياتنا،  ىسالمتك ه وحيث أن
، اضغط هأي وقت بحاجة إلى مساعد فىالضوء األزرق. إذا كنت ذات  هحد تلك االجراءات هو هواتف السالمأوالموظفين. 

من أي هاتف،  199الرقم . يمكنك أيضا استدعاء لك أحد أفراد قسم شرطة الحرم الجامعىستجيب يعلى الزر األحمر، وسوف 
 أيضا. هأحد أفراد الشرطستجيب يوسوف 

 ه:سوف يستجيب لك قسم شرطة الحرم الجامعى فى الحاالت التالي
 جرائم ال 
 والحرائق هالطبي حاالت الطوارئ 
 هالكوارث الطبيعي 
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 :أيضا قسم شرطة الحرم الجامعىقدم ي

  هواتف الضوء األزرق 
 همرافقي السالم 
  اتهابطاري شحنو  هات المغلقفتح السيار 
 همحاولة العثور على األشياء المفقود 

 
 ...، وأتطلع إلى لقائكم، وشكرااأتمنى لكم جميعا سفر آمن


