
 قسم اإلطفاء بهيوستن

 رفع مستوى التميز كأكبر فرقة إطفاء بلدية معتمدة في العالم

عنية بالسالمة بيان الرؤية ~ سيكون قسم اإلطفاء بهيوستن منظمة رائدة للخدمة العامة تحظى باحترام وإعجاب أقراننا وأفراد المجتمع بصفتنا الجهة الم
         ً                  وابتكارا  وكفاءة في العالم.                  ً العامة األكثر تنوعا  

 بيان الرسالة ~ إنقاذ األرواح وحماية الممتلكات وخدمة مجتمعنا بكل شجاعة والتزام ورأفة.

 شعارنا ~ "الشجاعة وااللتزام والرأفة"



 االتصال بنا

البريد  رقم الهاتف العنوان اإلدارة أو المنظمة
 اإللكتروني

 Jefferson, 7th Floor 600 قسم اإلطفاء بهيوستن
77002 

البريد  832-394-6700
 اإللكتروني

البريد  Jefferson, Suite 800, 77002 832-394-6860 600 سجالت اإلسعاف
 اإللكتروني

 ,HFD EMS Finance, PO Box 3347 فوترة اإلسعاف
Houston, TX 77002 

البريد  713.837.0311
 اإللكتروني

البريد  Dart St., Houston, TX 77007 832.395.8542 1205 الحرق الجنائي المتعمد
 اإللكتروني

)ال يقدم قسم اإلطفاء بهيوستن هذه الخدمة، لكن منظمة  فحوص مقاعد األطفال بالسيارات
SafeKids .)بتكساس تقدم هذه الخدمة 

832-828-1314   

البريد  9537-837-713 غير متاح المركزي )نفقة األطفال(قسم الرواتب 
 اإللكتروني

البريد  Jefferson, ste. 600, 77002 832-394-6638 600 القسيس
 اإللكتروني

القلبي الرئوي التدريب على اإلنعاش 
 )جمعية القلب األمريكية(

10060 Buffalo Speedway, 77054 713-610-5000  البريد
 اإللكتروني

التدريب على اإلنعاش القلبي الرئوي 
 )الصليب األحمر األمريكي(

2700 Southwest Freeway, 77098 713-526-8300  البريد
 اإللكتروني

 غير متاح Kolb, 77007 713-864-0959 4200 الرئيسي الفرع اإلطفائيون -االتحاد االئتماني 

 Jefferson, 7th Floor 600 العمليات الطارئة
77002 

البريد  832-394-6766
 اإللكتروني

 غير متاح 9497-837-713 غير متاح التحقق من التوظيف

 Jefferson, 8th Floor 600 الخدمات الطبية الطارئة
77002 

البريد  832-394-6800
 اإللكتروني

 Jefferson 600 سجالت الخدمات الطبية الطارئة
Suite 800, 77002 

البريد  832-394-6860
 اإللكتروني

 Dart Street 1205 إدارة المنشآت
Houston, TX 77007 

البريد  832-393-8400
 اإللكتروني

  Washington 1002 تصاريح أنظمة اإلنذار من الحريق
Houston, TX 77007 

 غير متاح 832-394-8811

  ,Jefferson, Ste. 600 600 الوقاية من الحريقمعايير 
Houston 77002 

البريد  832-394-6900
 اإللكتروني

البريد  Jefferson, Ste. 600,  832-394-6900 600 رئيس قسم اإلطفاء/ الوقاية من الحريق
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البريد  رقم الهاتف العنوان اإلدارة أو المنظمة
 اإللكتروني

Houston 77002 اإللكتروني 

 Main Street 3300 تصاريح اعتماد رئيس قسم اإلطفاء
Houston, Texas 

 غير متاح 713-535-7897

 غير متاح Milam, Houston, 77006 713-524-2526 2403 متحف قسم اإلطفاء

 Jefferson 600 سجالت قسم اإلطفاء
Suite 800, 77002 

البريد  832-394-6860
 اإللكتروني

  Washington 1002 البدالءمراقبو الحرائق/ 
Houston, TX 77007 

 غير متاح 832-394-8811

التدريب على اإلسعافات األولية )الصليب 
 األحمر األمريكي(

 غير متاح 8300-526-713 غير متاح

 Dart Street 1205 األسطول
Houston, TX 77007 

البريد  832-395-8587
 اإللكتروني

البريد  غير متاح غير متاح منسق الجنائز
 اإللكتروني

 غير متاح Atascocita Humble, TX 77396 281-436-8000 2318 طعة هاريسرئيس قسم إطفاء مقا

 Harrisburg 7825 المواد الخطرة
Houston, TX 77012 

البريد  713-928-6711
 اإللكتروني

  Washington 1002 فوترة المواد الخطرة
Houston, TX 77007 

 غير متاح 832-394-8811

  Washington 1002 ح المواد الخطرةتصاري
Houston, TX 77007 

 غير متاح 832-394-8811

 Jefferson, Ste. 600, Houston, TX 600 المصادقة على األبنية الشاهقة
77002 

 غير متاح 832-394-6922

 Jefferson, Ste. 600, Houston, TX 600 تفتيشات األبنية الشاهقة
77002 

 متاحغير  832-394-6922

البريد  Dart, 77007 832-395-8542 1205 برنامج توعية األحداث ضد الحرائق
 رونياإللكت

 Jefferson, 8th Floor 600 المدير الطبي
77002 

البريد  832-394-6819
 اإللكتروني

مكتب المفتش العام/ إدارة الشؤون الداخلية 
 )الشكاوى(

61 Riesner 
Houston, TX 

البريد  713-394-5100
 اإللكتروني

 غير متاح Walker, 77002 832-393-8900 611 قسم الرواتب

 غير متاح Interwood N. Parkway, 77032 281-372-5100 4225 اإلطفائيون -مكتب المعاشات 

 غير متاح 9275-759-713 غير متاح غير اإلطفائيين -مكتب المعاشات 
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البريد  رقم الهاتف العنوان اإلدارة أو المنظمة
 اإللكتروني

  Washington 1002 مكتب التصاريح )قسم اإلطفاء بهيوستن(
Houston, TX 77007 

 غير متاح 832-394-8811

 Main Street 3300 مكتب التصاريح )المدينة(
Houston, TX 

 غير متاح 713-535-7897

 Jefferson, 7th Floor 600 التخطيط واألمن الداخلي
77002 

البريد  832-394-6700
 اإللكتروني

  العامةالشؤون 
 )التوعية المجتمعية(

600 Jefferson, Ste. 600, 77002 832-394-6633  البريد
 اإللكتروني

البريد  Jefferson, Ste. 700, 77002 832-394-7228 600 التعليم العام
 اإللكتروني

البريد  Jefferson, Ste. 600, 77002 832-394-6630 500 مكتب اإلعالم
 اإللكتروني

البريد  Jefferson, Ste. 600, 77002 832-394-6601 600 التوظيف )اإلطفائيون(
 اإللكتروني

البريد  Jefferson, Ste. 700, 77002 832-394-6700 600 الفعاليات الخاصة
 اإللكتروني

البريد  Jefferson, Ste. 700, 77002 832-394-6700 600 خدمات الموظفين
 اإللكتروني

البريد  3786-884-713 مركز الطوارئ بهيوستن TIERتقارير 
 اإللكتروني

 Braniff 8030 طفاء بهيوستنمنشآت تدريب قسم اإل
Houston, 77061 

البريد  832-364-7000
 اإللكتروني

Union Hall (Local 341) 1907 Freeman 
Houston, TX 

 غير متاح 713-223-9166

 غير متاح 5419-862-713 غير متاح قسم اإلطفاء التطوعي
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