
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-1-1طوارئ   

 شرطة غير الطوارئ

713-884-3131 

المحلية تكشرط بقسمعامة، اتصل المعلومات لل  

(الواردة أدناهأرقام )  

 أو

علي الشؤون العامةل باتص  

713-308-3200 

المعلومات، زور موقعنالمزيد من   

www.houstonpolice.org 

 أقسام شرطة هيوستن

بوش –مطار  281-230-6800  

هوبي –مطار  713-845-6800  

 مركزي 713-247-4400

 كلير اليك 281-218-3800

 الجانب الشرقي 713-928-4600

 كينغ وود 281-913-4500

 الغرب األوسط  832-394-1200

 شمال 281-405-5300

 شمال شرقي 713-635-0200

 شمال غربي 713-744-0900

 وسط الجنوب 832-394-0200

 جنوب جيسنر 832-394-4700

 الجنوب الشرقي 713-731-5000

 الجنوب الغربي 713-314-3900

 العمليات الخاصة 832-394-0000

الغربيالجانب  281-584-4700  

 

عروض  علتج هيوستن إدارة شرطة
 متاح  "نشطال رصاصمطلق الالنجاة من "

 مبادئ التي تتضمنو  هيوستن لمواطني
.الجري واالختباء والقتال  

 

 حوالي نشطال رصاصمطلق ال عرض

العديد من ، ويتضمن طولهفي  ساعة 1.5
 لجميع األعمار مناسب هو. الفيديوهات

. ناكبر سناألالثانوية والمدارس من 
بدون أي  هذا العرض مكن ترتيبوي

:ب تصالعن طريق اإل رسوم  

 
دانيال ستيفن  

لكبار السن منسق المجتمع  
الشؤون العامة   

هيوستن إدارة شرطة  

713-308-3246 

Stephen.Daniel@Houstonpoli

ce.org 

 

 

 

 
 
 

 النجاة

من مطلق 

الرصاص 

 النشط
 الجري،

 واإلختباء، والقتال

 هيوستن الحفاظ على

 آمنة    

http://www.houstonpolice.org/
mailto:Stephen.Daniel@Houstonpolice.org
mailto:Stephen.Daniel@Houstonpolice.org


 

 ذيال القتل يبدو عندما في عصر

 يبقي ،شائعة جدا أكثر ال معنى له

ضحية إذا كنت "السؤال هو، 

 هلنشط، فال رصاصمطلق الل

؟"تعرف ماذا تفعلس  

 

 

 

 

 

 

 ضد تدافع عن نفسك كيف يمكنك أن

النشط؟ رصاصمطلق ال  

 

 

– ختباءواإل  -- الجري  

 والقتال

 

 الجري
 

عتباراإلخطة في و لهروبلطريق ب إجهز•   
  
خلفك الخاصة بكك أمتعت تركأ•   

 
ما إذا كان  بغض النظر عن للمكان خاءاإل• 

يتوافقون علي اإلتباع اآلخرون  
 

إذا كان ذلك  الهرب، على اآلخرين ساعد• 
 ممكنا

 
 ال تحاول  نقل الجرحى 
 

ن مكمن الم دخول منطقة منع اآلخرين منإ• 
ابه االرصاص النشط متواجدأن يكون مطلق   

  
مرئية يديكالحفاظ علي •   

 
ا  آمن تكون عندما 911 إتصل ب•   

 اإلختباء
 

مطلق  نظر  بعيدا عن منطقة ختباء فياإل• 

  رصاصال

مكان  إلى دخولال منعإ الباب أو قفلإ• 
ئكإختبا  

 
بما في الخاص بك ) محمولالالهاتف  سكتأ• 

ابقى هادئإو( هتزازوضع اإلذلك   

 
 
 

 القتال
 

تكون  ، وفقط عندماخيراألماذ الك القتالدع • 
خطر وشيك حياتك في   
 

رصاصمطلق ال تعجيز حاول•   
  
حياتك ... بأفعالكلتزام إ•   
اعليه ةعتمدم  

 

:القانون منفذوا يصل عندما  
 

التعليماتتبع إو ا  إبقي هادئ•   
 

الحقائب  )أي يديك في أشياءأي  تركا• 
(الستراتو  
 

  كأصابع فتحوقم ب كرفع يديإ• 
 

في جميع األوقات تينحاضاو اليدين إبقاء•   
 

 مثل ضباط تجاه الحركات السريعة تجنب• 
سامةالمن أجل  مبه كامساإل  

 
حايالص أو صراخأو ال، اإلشارة تجنب•   

 
 مساعدة أو عن الضباط تتوقف لتسأل ال• 
خاءإلا حينتجاه اإل  

:911 مشغليل هاتزويدمعلومات ل  

 

رصاص النشطمطلق ال موقع•   
  
الرماة عدد•   

 
لرماةل بدنيالوصف ال•   

 
الرماة حوزة األسلحة فينوع عدد و•   

 
في الموقع الضحايا المحتملين عدد•   

 
 
 

:إضافية سالمة تعليمات  

 

لن  مكان الحادث إلى الواصلين الضباطل ائأو
فرق قدوم  توقع. المصابين لمساعدة وتوقفي

 نقاذإلفرق استقوم  .ناألولي ضباطلل تبعا نقاذاإل
.المصابين نقلو عاجب هذه  

 
 
 
 

 رجح أنمن األ، مكان آمن إلى فور وصولك
رجال  قبلمن  نطقةالم هفي هذ يتم إحتجازك

تحت   وضعال يصبح حتى القانون ذينفت
 جميع الشهودتم تحديد  يتمو، السيطرة

 قومت إلى أن الكالم ال تترك ستجوابهم.إو
.ن تفعل ذلكأل إرشادكب القانون ذينفتسلطات   


