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	المصعد	سالمة
	المصاعد	دیك	أسترالیا	بعثة	اإلسكان	لدینا	المجمعات	من	العدید
	.بھم	المجمع	أنحاء	جمیع	في	ضیوفھم	والسفر	المستأجرین	لمساعدة	(المصاعد	باسم	أیضا	المعروف)
	إذا	بھ	القیام	یجب	ما	أیضا	ولكن	،صحیح	بشكل	المصاعد	استخدام	كیفیة	فقط	یعرف	ال	أن	المھم	ومن
	.توقفت	أو	عالقة	رفع	أصبح

	
	
	
	

	السالمة	(مصعد)	نصائح	رفع
	

	:المصاعد	انتظار	عند

 - وجھتك تعرف •
 إلى؟ مسافرا كنت التي الكلمة ھي ما

 واحدة مرة الرفع االتصال زر دفع •
 أن ترید (ھبوطا أو صعودا) لالتجاه
 في تذھب

 معلنا لإلشارة لالستماع ونتطلع •
 بك الخاص المصعد وصول

 الضیوف والشروط بنفسك من بینة على یكون •
 الحوادث أو السقوط في تسھم أن یمكن صحتك

 المصعد أبواب من واضح موقف •
 ألشخاص السماح جانب إلى والوقوف
 المصعد من للخروج آخرین

 ،مليء صولھ رفع كان إذا •
 المقبل لرفع واالنتظار

 من األبواب وقف أو بالقوة منع تحاول ال •
 .المقبل لرفع واالنتظار ،اإلغالق
 كنت إذا زر	مفتوح	الباب استعمال
 الباب ترك المصعد باب في ترغب
 مفتوحا

	الخدمات	تعطل	أو	حریق	حدوث	حالة	في •
	الدرج	واتخاذ	،الكھربائیة

	:المصاعد	الصعود	عندما

 من الخروج للركاب للسماح جانبا الوقوف •
 أوال ترك إلى المصعد

 على تكون ال قد رفع - خطوتك مشاھدة •
 األرض مستوى نفس

 ،المالبس إبقاء - األبواب من واضح موقف •
 عن بعیدا البنود من وغیرھا الحقائب حمل
 افتتاح

 بحزم األلیفة والحیوانات األطفال على االبقاء •

 إلى أقرب المسافرین على ینبغي •
 یصل عندما أوال تتحرك األبواب
 المصعد

 بد ال إذا الزر	مفتوح	الباب باستمرار ادفع •
 شخص من اطلب أو ،مفتوحة عقد من
 لك الزر على لتضغط األبواب

 باستخدام الباب إغالق لوقف محاولة أبدا •
 انتظر .تحمل التي العناصر أو جسمك
 المقبل المصعد

 على اضغط بسرعة ،المصعد في واحدة مرة •
 الجزء إلى واالنتقال بك الخاص الطابق زر
 الركاب أمام الالمج إلفساح رفع من الخلفي
 اآلخرین

	:في	المصاعد	ركوب	عند

 المصاعد في تدخن ال •

 إذا ،رفع الجدار بجانب الوقوف •
 متوفرا كان

 الكلمة لمؤشرات االھتمام إیالء •
 قدمت عندما واإلعالنات

 یتوقف عندما تفتح ال األبواب كانت إذا •
 زر مفتوح الباب ودفع ،الطابق في المصعد

 استخدام أو ،المصعد في كبیرة عناصر نقل ال •
 اللعب كمنطقة المصعد

 

	:المصاعد	من	الخروج	عند

 األبواب تفتح عندما ،الفور المصعد ترك •
 .بك الخاص الطابق في
 خلفك اآلخرین من ننتظر ال

 الخروج عند أمامك الناس دفع ال •

 تكون ال قد المصعد - خطوتك مشاھدة •
 مع تماما مستویة
 االرضیة
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Lift safety

Mission Australia Housing fact sheet 12: Lift safety

Many of our Mission Australia Housing complexes have lifts 
(also known as elevators) to assist tenants and their guests travel 
throughout their complex. It is important to not only know how to 
properly use lifts, but also what to do if the lift becomes stuck or stalled. 

 When waiting for lifts: 

•  Know your destination – 
what floor are you travelling to?

•  Push the lift call button once 
for the direction (up or down) 
you want to go in

•  Look and listen for the signal 
announcing your lift’s arrival

•  Be aware of your own and your 
guests health conditions that could 
contribute to falls or accidents

•  Stand clear of the lift doors 
and stand to the side to allow 
other people to exit the lift

•  If the arriving lift is full, 
wait for the next lift 

•  Don’t attempt to forcibly block 
or stop the doors from closing, 
wait for the next lift.  
Use DOOR OPEN button if you 
want the lift door left open

•  In the event of a fire or disruption to 
electrical services, take the stairs

When boarding lifts: 

•  Stand aside to allow passengers 
exiting the lift to leave first

•  Watch your step – lift may not be 
level with the floor

•  Stand clear of the doors – keep 
clothes, carry bags and other items 
away from the opening

• Hold on to children and pets firmly

•  Passengers nearest to the 
doors should move first when 
the lift arrives 

•  Push and hold the DOOR OPEN 
button if doors need to be held 
open, or ask someone to push the 
button for you

•  Never try to stop a closing door 
using your body or items you are 
carrying. Wait for the next lift 

•  Once in the lift, quickly press the 
button for your floor and move to 
the back of the lift to make room 
for other passengers

When riding in lifts: 

• Do not smoke in lifts

•  Stand next to the lift wall, 
if available

•  Pay attention to the floor 
indications and announcements 
when provided

•  If the doors do not open when the 
elevator stops at a floor, push the 
DOOR OPEN button

•  Do not transport large items in the 
lift, or use the lift as a play area

When exiting lifts: 

•  Leave the lift immediately, 
once doors open at your floor.  
Do not wait for others behind you

•  Do not push the people in front 
of you when exiting

•  Watch your step – the lift may 
not be perfectly level with 
the floor

Lift (Elevator) Safety Tips

	ارفع	سالمة	:12	اإلسكان	أسترالیا	مھمة	وقائع	صحیفة
 

 
 

 

 

	المصعد	سالمة
	المصاعد	دیك	أسترالیا	بعثة	اإلسكان	لدینا	المجمعات	من	العدید
	.بھم	المجمع	أنحاء	جمیع	في	ضیوفھم	والسفر	المستأجرین	لمساعدة	(المصاعد	باسم	أیضا	المعروف)
	إذا	بھ	القیام	یجب	ما	أیضا	ولكن	،صحیح	بشكل	المصاعد	استخدام	كیفیة	فقط	یعرف	ال	أن	المھم	ومن
	.توقفت	أو	عالقة	رفع	أصبح

	
	
	
	

	السالمة	(مصعد)	نصائح	رفع
	

	:المصاعد	انتظار	عند

 - وجھتك تعرف •
 إلى؟ مسافرا كنت التي الكلمة ھي ما

 واحدة مرة الرفع االتصال زر دفع •
 أن ترید (ھبوطا أو صعودا) لالتجاه
 في تذھب

 معلنا لإلشارة لالستماع ونتطلع •
 بك الخاص المصعد وصول

 الضیوف والشروط بنفسك من بینة على یكون •
 الحوادث أو السقوط في تسھم أن یمكن صحتك

 المصعد أبواب من واضح موقف •
 ألشخاص السماح جانب إلى والوقوف
 المصعد من للخروج آخرین

 ،مليء صولھ رفع كان إذا •
 المقبل لرفع واالنتظار

 من األبواب وقف أو بالقوة منع تحاول ال •
 .المقبل لرفع واالنتظار ،اإلغالق
 كنت إذا زر	مفتوح	الباب استعمال
 الباب ترك المصعد باب في ترغب
 مفتوحا

	الخدمات	تعطل	أو	حریق	حدوث	حالة	في •
	الدرج	واتخاذ	،الكھربائیة

	:المصاعد	الصعود	عندما

 من الخروج للركاب للسماح جانبا الوقوف •
 أوال ترك إلى المصعد

 على تكون ال قد رفع - خطوتك مشاھدة •
 األرض مستوى نفس

 ،المالبس إبقاء - األبواب من واضح موقف •
 عن بعیدا البنود من وغیرھا الحقائب حمل
 افتتاح

 بحزم األلیفة والحیوانات األطفال على االبقاء •

 إلى أقرب المسافرین على ینبغي •
 یصل عندما أوال تتحرك األبواب
 المصعد

 بد ال إذا الزر	مفتوح	الباب باستمرار ادفع •
 شخص من اطلب أو ،مفتوحة عقد من
 لك الزر على لتضغط األبواب

 باستخدام الباب إغالق لوقف محاولة أبدا •
 انتظر .تحمل التي العناصر أو جسمك
 المقبل المصعد

 على اضغط بسرعة ،المصعد في واحدة مرة •
 الجزء إلى واالنتقال بك الخاص الطابق زر
 الركاب أمام الالمج إلفساح رفع من الخلفي
 اآلخرین

	:في	المصاعد	ركوب	عند

 المصاعد في تدخن ال •

 إذا ،رفع الجدار بجانب الوقوف •
 متوفرا كان

 الكلمة لمؤشرات االھتمام إیالء •
 قدمت عندما واإلعالنات

 یتوقف عندما تفتح ال األبواب كانت إذا •
 زر مفتوح الباب ودفع ،الطابق في المصعد

 استخدام أو ،المصعد في كبیرة عناصر نقل ال •
 اللعب كمنطقة المصعد

 

	:المصاعد	من	الخروج	عند

 األبواب تفتح عندما ،الفور المصعد ترك •
 .بك الخاص الطابق في
 خلفك اآلخرین من ننتظر ال

 الخروج عند أمامك الناس دفع ال •

 تكون ال قد المصعد - خطوتك مشاھدة •
 مع تماما مستویة
 االرضیة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

missionaustralia.com.au	



	ارفع	سالمة	:12	اإلسكان	أسترالیا	مھمة	وقائع	صحیفة
 

	
	

	

	

	رفع	طارئ	حدوث	حال	في
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	مصعد	في	عالقة	كنت	إذا

	
	ال	ادفع .1
	"المفتوح	الباب"	زر

 الباب الطابق الھبوط من بالقرب كنت إذا •
 من الخروج وبعنایة ببطء یمكنك .سیفتح
 .المصعد
 رفع الطابق كما خطوتك لمشاھدة تأكد
 مع المستوى ویكون ،یجوز ال أو ،یجوز
 ھبوط

 
 
	ھادئا	ابق .2
 ال .آمنة تزال ال كنت ،یفتح ال الباب كان إذا •

 موظفي انتظر .المصعد من الخروج تحاول
 كانت لو حتى .للوصول تدریب الطوارئ
 وھناك ،الدافئة یشعر الھواء حرارة درجة
 المصعد في الھواء مرور من الكثیر

	أو	إنذار	على	اضغط .3
	مساعدة 	،زر 	واستخدام 	أي 	نظم
	المتاحة	االتصاالت

 لنرد ما لشخص واالنتظار لتنبیھا زر دفع •
 علیك

 زر ھناك یكون وسوف ،الجدیدة المصاعد في •
 وھذا ،دفعت عندما .التنبیھ زر من بدال الھاتف
 تدرب الذي الحزب ھذا إلى مكالمة إجراء
 ،رفع الشركة مثل) إجراءات اتخاذ على
 أو الطوارئ وخدمات
 (التنبیھ شركة

 يف الصوت مكبر نظام لدیھا المصاعد بعض •
 بینك لالتصال تسمح التي الھاتف أو اتجاھین
 ال كنت إذا تندھش ال .أفراد إنقاذ أو بناء وبین
 .الھاتف یعمل ال كان إذا أو یسمع أن یمكن
 تلقي الھواتف بعض تصمیم تم
 متدرب .المكالمات
 الى یصل عندما الدعوة العاملین على یجب
 مبنى

 
 
	انتزاع	تحاول	وال	،االسترخاء .4
	المصعد	من	نفسك

 أمر أنھ .المتوقفة رفع من للخروج محاولة	أبدا •
 الطوارئ موظفي انتظر	دائما.للغایة خطیر
 تدریب

 محاولة ھو بھ القیام یمكنك شيء أفضل •
 واالنتظار ،راحة على والحصول ،واالسترخاء
 المھنیة المساعدة على للحصول

 واالنتظار ءالھدو التزام كنت طالما •
 سوف المھنیة المساعدة على للحصول
	آمنة تكون

	أبدا •  یسبب قد وھذا ،األبواب على ركلة
 سراحك إطالق وتعیق الضرر من مزیدا

 بالبعثة االتصال یمكنك ،ھاتف لدیك كان إذا •
 والتحدث الساخن الخط 24/7 اإلسكان أسترالیا
	672	269	1800  موظفینا أحد إلى

	
	!النظیفة	یبقیھ
 أن من تأكد فضلك من ،راحة أكثر رحلتك لیصنع
 ال أنك من والتأكد المصاعد من الرعایة تأخذ
 في الشخصیة البنود أو القمامة أي تترك
 ،بانتظام المصاعد لدینا تنظیف یتم .المصعد
 علیھا الحفاظ في لمساعدتكم بحاجة نحن ولكن
 تدخن ال .نظیفة
 .المصاعد في

 
 أو ضرر أي االبالغ الرجاء
 اإلسكان أسترالیا لبعثة التخریب
 269 1800 على الساخن الخط
672	

	
 على رفع خدمة مع وتتداخل تحاول ال أن المھم ومن	:ملحوظة
 وھذا .األشكال من شكل بأي رفع تلف أو بك الخاص المبنى
 سیكون المستأجرین .القمامة ترك أو الجدران على الكتابة یشمل
 المتعمد الضرر نتیجة لوبةالمط إصالحات أي تكلفة عن مسؤوال
 .المصاعد إلى اإلھمال أو
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	بنا	اتصل

	اإلسكان	أسترالیا	بعثة
 جورج شارع 580
 NSW 2000 سیدني

 
1800 269 672 
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	غیر	بشكل	المصعد	توقف	إذا
	داعي	ال	،الطوابق	بین	متوقع
	.للذعر
	.آمنة	مصاعد

	أبدا  عالق التي المصعد من للخروج محاولة
 فتح الجبار محاولة ولیس الطوابق بین
 األبواب

	
 أو الھاتف	،HELP	زر	أو	ALARM	استخدام
 على للحصول لالتصال الداخلي االتصال
 المساعدة

	
	على	للحصول	االنتظار	،ذلك	من	األھم
	لتصل	المؤھلة	المساعدة
 عادة یمنع لم ذلك رفع لترك محاولة وأبدا

	
	أن	ینبغي	الطوارئ	حاالت	في	اإلضاءة
 الكھربائي التیار انقطاع حال في	على	یأتي

	المتأخرات	إیجار	:4	اإلسكان	أسترالیا	مھمة	وقائع	صحیفة
	

	االیجار	متاخرات
	اإلیجار	دفع	الذي	(MAH)	والتعمیر	اسكان	استرالیا	بعثة	من	كمستأجر	أن	المھم	من
	بشكل 	ونحن	المناسب	الوقت	وفي	منتظم 	على	نعتمد 	لمواصلة	اإلیجار	إیرادات	ھذا
	.لعمالئنا	معقولة	بأسعار	اإلسكان	خدمات	تقدیم

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المتأخرة	أیام	1-5
 بین ما اإلیجار حساب كان إذا
 اإلسكان ومدیر ،اإلیجار متأخرات في أیام 5 و 1
 .اإلیجار لدفع لتذكیرك لكم ندعو عادة بك الخاص
 طریق عن إلیھا الوصول یمكن ال كنت إذا
 تذكیر لك نرسل الخاص اإلسكان ومدیر ،اتفالھ
 .البرید في ودیة

	المتأخرة	أیام	5-14
 في أیام 14-5 بین ما اإلیجار حساب كان إذا
 نرسل الخاص اإلسكان ومدیر اإلیجار متأخرات
 اذا انھ لكم المشورة وتقدیم تحذیر رسالة لك
 أكثر وتصبح بك الخاص اإلیجار حساب
 إنھاء مع یصدر دق المتأخرات في یوما 14 من
 متأخرات دفع إما ینصحك والرسالة .إشعار
 القیام على قادر غیر كنت إذا أو فورا اإلیجار
 الوضع لمناقشة بمكتب االتصال على ،بذلك
 .(أدناه انظر) الدفع خطة وترتیب

	المتأخرة	أیام	+14
 ینص ،المتأخرات في یوما 14 من أكثر أصبحت إذا
 مع تصدر أن یمكن تيال السكنیة اإلیجارات قانون
 سوف .بك الخاصة المباني إلخالء تتطلب إشعار
 بك الخاص اإلیجار متأخرات لدفع حاجة ھناك تكون
 إذا .(إشعار إرسال تاریخ من) یوما 14 غضون في
 اإلسكان مدیر بك االتصال یجب اإلشعار ھذا تلقیت
 .الفور على

	السداد	خطط
 قادرین وغیر اإلیجار متأخرات إلى لدیك كان اذا
 في قبالة بك الخاصة المتأخرات جمیع دفع على
 االسكان بمدیر االتصال علیك یجب ،واحدة دفعة
 لطلب
 .الزمن مر على المتأخرات لسداد سداد خطة

 

 
	اإلیجار	المحكمة	وقضاة	محاكم

 ال حیث المحكمة أو المحكمة إما لدیھا دولة كل
 یمكن .السكنیة اإلیجارات النزاعات في ینظر
 إذا المحكمة أو المحكمة إلى السكن مدراء تطبیق
 خطة على الحفاظ وعدم اإلیجار متأخرات في كنت
 .الدفع

 اإلسكان للمدیر یمكن ،االستماع جلسة في
 اإلیجار متأخرات لسداد قانونا ملزم أمر استصدار
 عقد إلنھاء تسعى قد ،الخطیرة الحاالت في أو
 اإلیجار عقد انتھى وإذا .بك الخاص اإلیجار
 إلخالء ةحاج ھناك تكون المحكمة في بك الخاص
 .الممتلكات

 
	الدعم	خدمات	إلى	اإلحالة
 واسعة مجموعة إلى یحیلك MAH لموظفي یمكن
 تقدیم على قادرة تكون قد التي الخدمات من
 :ذلك في بما المساعدة

 المالیة المشورة •
 القمار إدمان •
 والطفل األسرة دعم •
 التوظیف خدمات •

 
	أو	اإلیجار	حساب	حول	المعلومات	من	لمزید
	،اإلیجار	بیان	من	نسخة	على	الحصول
	المحلي	MAH	مكتبك	التواصل	الرجاء
	.672	269	1800	الرقم	على
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	الدفع	خطة	أي	على	تحافظ	أن	المھم	من
	التي
	تم 	تأسیس 	والتي 	تقوم 	بھا 	جمیع
	المدفوعات 	في 	الوقت 	.المحدد 	إذا
	ل	تبقي	ال	كنت
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	بدایة	في	بتسجیل	تقوم	أن	اإلیجار	عقد
	المستأجرین"	أن	على	تنص	االستئجار
	"مقدما	اإلیجار	یدفع	أن	یجب

 ومقدما بانتظام اإلیجار تدفع ال كنت إذا
 ،المتأخرات الى یذھب اإلیجار وحساب
 اإلیجار عقد خرق في تكون سوف
 حاجة ھناك تكون سوف وكما ،بك الخاص
 اإلجراءات التخاذ اإلسكان مدیري مثل
 .الالزمة

	ارفع	سالمة	:12	اإلسكان	أسترالیا	مھمة	وقائع	صحیفة
 

	
	

	

	

	رفع	طارئ	حدوث	حال	في
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	مصعد	في	عالقة	كنت	إذا

	
	ال	ادفع .1
	"المفتوح	الباب"	زر

 الباب الطابق الھبوط من بالقرب كنت إذا •
 من الخروج وبعنایة ببطء یمكنك .سیفتح
 .المصعد
 رفع الطابق كما خطوتك لمشاھدة تأكد
 مع المستوى ویكون ،یجوز ال أو ،یجوز
 ھبوط

 
 
	ھادئا	ابق .2
 ال .آمنة تزال ال كنت ،یفتح ال الباب كان إذا •

 موظفي انتظر .المصعد من الخروج تحاول
 كانت لو حتى .للوصول تدریب الطوارئ
 وھناك ،الدافئة یشعر الھواء حرارة درجة
 المصعد في الھواء مرور من الكثیر

	أو	إنذار	على	اضغط .3
	مساعدة 	،زر 	واستخدام 	أي 	نظم
	المتاحة	االتصاالت

 لنرد ما لشخص واالنتظار لتنبیھا زر دفع •
 علیك

 زر ھناك یكون وسوف ،الجدیدة المصاعد في •
 وھذا ،دفعت عندما .التنبیھ زر من بدال الھاتف
 تدرب الذي الحزب ھذا إلى مكالمة إجراء
 ،رفع الشركة مثل) إجراءات اتخاذ على
 أو الطوارئ وخدمات
 (التنبیھ شركة

 يف الصوت مكبر نظام لدیھا المصاعد بعض •
 بینك لالتصال تسمح التي الھاتف أو اتجاھین
 ال كنت إذا تندھش ال .أفراد إنقاذ أو بناء وبین
 .الھاتف یعمل ال كان إذا أو یسمع أن یمكن
 تلقي الھواتف بعض تصمیم تم
 متدرب .المكالمات
 الى یصل عندما الدعوة العاملین على یجب
 مبنى

 
 
	انتزاع	تحاول	وال	،االسترخاء .4
	المصعد	من	نفسك

 أمر أنھ .المتوقفة رفع من للخروج محاولة	أبدا •
 الطوارئ موظفي انتظر	دائما.للغایة خطیر
 تدریب

 محاولة ھو بھ القیام یمكنك شيء أفضل •
 واالنتظار ،راحة على والحصول ،واالسترخاء
 المھنیة المساعدة على للحصول

 واالنتظار ءالھدو التزام كنت طالما •
 سوف المھنیة المساعدة على للحصول
	آمنة تكون

	أبدا •  یسبب قد وھذا ،األبواب على ركلة
 سراحك إطالق وتعیق الضرر من مزیدا

 بالبعثة االتصال یمكنك ،ھاتف لدیك كان إذا •
 والتحدث الساخن الخط 24/7 اإلسكان أسترالیا
	672	269	1800  موظفینا أحد إلى

	
	!النظیفة	یبقیھ
 أن من تأكد فضلك من ،راحة أكثر رحلتك لیصنع
 ال أنك من والتأكد المصاعد من الرعایة تأخذ
 في الشخصیة البنود أو القمامة أي تترك
 ،بانتظام المصاعد لدینا تنظیف یتم .المصعد
 علیھا الحفاظ في لمساعدتكم بحاجة نحن ولكن
 تدخن ال .نظیفة
 .المصاعد في

 
 أو ضرر أي االبالغ الرجاء
 اإلسكان أسترالیا لبعثة التخریب
 269 1800 على الساخن الخط
672	

	
 على رفع خدمة مع وتتداخل تحاول ال أن المھم ومن	:ملحوظة
 وھذا .األشكال من شكل بأي رفع تلف أو بك الخاص المبنى
 سیكون المستأجرین .القمامة ترك أو الجدران على الكتابة یشمل
 المتعمد الضرر نتیجة لوبةالمط إصالحات أي تكلفة عن مسؤوال
 .المصاعد إلى اإلھمال أو
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	غیر	بشكل	المصعد	توقف	إذا
	داعي	ال	،الطوابق	بین	متوقع
	.للذعر
	.آمنة	مصاعد

	أبدا  عالق التي المصعد من للخروج محاولة
 فتح الجبار محاولة ولیس الطوابق بین
 األبواب

	
 أو الھاتف	،HELP	زر	أو	ALARM	استخدام
 على للحصول لالتصال الداخلي االتصال
 المساعدة

	
	على	للحصول	االنتظار	،ذلك	من	األھم
	لتصل	المؤھلة	المساعدة
 عادة یمنع لم ذلك رفع لترك محاولة وأبدا

	
	أن	ینبغي	الطوارئ	حاالت	في	اإلضاءة
 الكھربائي التیار انقطاع حال في	على	یأتي
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