إدارة شرطة هيوستن تجعل عروض
"النجاة من مطلق الرصاص النشط" متاح
لمواطني هيوستن والتي تتضمن مبادئ
الجري واالختباء والقتال.

عرض مطلق الرصاص النشط حوالي
 1.5ساعة في طوله ،ويتضمن العديد من
الفيديوهات .هو مناسب لجميع األعمار
من المدارس الثانوية واألكبر سننا.
ويمكن ترتيب هذا العرض بدون أي
رسوم عن طريق اإلتصال ب:
ستيفن دانيال
منسق المجتمع لكبار السن
الشؤون العامة
إدارة شرطة هيوستن
713-308-3246
Stephen.Daniel@Houstonpoli
ce.org

طوارئ 9-1-1
شرطة غير الطوارئ
713-884-3131
للمعلومات العامة ،اتصل بقسم شرطتك المحلية
(أرقام الواردة أدناه)

النجاة
من مطلق
الرصاص
النشط
الجري،
واإلختباء ،والقتال

أو

اتصل بالشؤون العامة علي
713-308-3200
لمزيد من المعلومات ،زور موقعنا

www.houstonpolice.org

أقسام شرطة هيوستن
مطار – بوش
مطار – هوبي
مركزي
كلير اليك
الجانب الشرقي
كينغ وود
الغرب األوسط
شمال
شمال شرقي
شمال غربي
وسط الجنوب
جنوب جيسنر
الجنوب الشرقي
الجنوب الغربي
العمليات الخاصة
الجانب الغربي

281-230-6800
713-845-6800
713-247-4400
281-218-3800
713-928-4600
281-913-4500
832-394-1200
281-405-5300
713-635-0200
713-744-0900
832-394-0200
832-394-4700
713-731-5000
713-314-3900
832-394-0000
281-584-4700

الحفاظ على هيوستن

آمنة

في عصر عندما يبدو القتل الذي
ال معنى له أكثر شائعة جدا ،يبقي
السؤال هو" ،إذا كنت ضحية
لمطلق الرصاص النشط ،فهل
ستعرف ماذا تفعل؟"

اإلختباء
• اإلختباء في منطقة بعيدا عن نظر مطلق
الرصاص
• إقفل الباب أو إمنع الدخول إلى مكان
إختبائك
• أسكت الهاتف المحمول الخاص بك (بما في
ذلك وضع اإلهتزاز) وإبقى هادئا

كيف يمكنك أن تدافع عن نفسك ضد
مطلق الرصاص النشط؟
الجري  --واإلختباء –
والقتال
الجري
• إجهز بطريق للهروب وخطة في اإلعتبار
• أترك أمتعتك الخاصة بك خلفك
• اإلخاء للمكان بغض النظر عن ما إذا كان
اآلخرون يتوافقون علي اإلتباع
• ساعد اآلخرين على الهرب ،إذا كان ذلك
ممكنا


ال تحاول نقل الجرحى

• إمنع اآلخرين من دخول منطقة من الممكن
أن يكون مطلق الرصاص النشط متواجدا بها
• الحفاظ علي يديك مرئية
• إتصل ب  911عندما تكون آمنا

القتال
• دع القتال كالماذ األخير ،وفقط عندما تكون
حياتك في خطر وشيك
• حاول تعجيز مطلق الرصاص

معلومات لتزويدها لمشغلي :911
• موقع مطلق الرصاص النشط
• عدد الرماة
• الوصف البدني للرماة
• عدد ونوع األسلحة في حوزة الرماة
• عدد الضحايا المحتملين في الموقع

تعليمات سالمة إضافية:
أوائل الضباط الواصلين إلى مكان الحادث لن
يتوقفو لمساعدة المصابين .توقع قدوم فرق
اإلنقاذ تبعا للضباط األولين .ستقوم فرق اإلنقاذ
هذه بعاج ونقل المصابين.

• إلتزام بأفعالك  ...حياتك
معتمدة عليها

عندما يصل منفذوا القانون:
• إبقي هادئا وإتبع التعليمات
• اترك أي أشياء في يديك (أي الحقائب
والسترات)
• إرفع يديك وقم بفتح أصابعك
• إبقاء اليدين واضحاتين في جميع األوقات
• تجنب الحركات السريعة تجاه ضباط مثل
اإلمساك بهم من أجل السامة
• تجنب اإلشارة ،أو الصراخ أو الصياح
• ال تتوقف لتسأل الضباط عن مساعدة أو
اإلتجاه حين اإلخاء

فور وصولك إلى مكان آمن ،من األرجح أن
يتم إحتجازك في هذه المنطقة من قبل رجال
تنفيذ القانون حتى يصبح الوضع تحت
السيطرة ،ويتم تم تحديد جميع الشهود
وإستجوابهم .ال تترك المكال إلى أن تقوم
سلطات تنفيذ القانون بإرشادك ألن تفعل ذلك.

