
 للعثور على مزيد من الموارد والدعم للُزّوار، تفّضل بزيارة 
.pge.com/wildfiresafety

مساعدتك من أجل االستعداد
قبل قطع التيار الكهربائي  

ف على خطة الطوارئ  اتصل بُمضيفك للتعرُّ  
والموارد الُمتوفِّرة لديهم في الموقع 

والخاصة بالزائرين، مثل المصابيح 
الكهربائية وأجهزة الشحن المحمولة.

حافِظ على شحن األجهزة واكتُب أرقام   
الهواتف التي قد تحتاجها في حاالت 

الطوارئ. 
أثناء زيارتك، قم بالتسجيل لتلقِّي إشعارات  	
PSPS ألماكن اإلقامة الخاصة بك على 

.pge.com/addressalerts

 تم التفكير في بعض التدابير الواردة في هذا المستند كإجراءات احترازية إضافية الهدف منها هو الحد من مخاطر حرائق الغابات. "PG&E" تُشير إلى شركة Pacific Gas and Electric وهي شركة تابعة إلى شركة PG&E Corporation. حقوق الطبع والنشر © 
2022/21/06 .CCC-1022-5760 .جميع الحقوق محفوظة .Pacific Gas and Electric Company لعام 2022 مملوكة لشركة

مة تُساِعد في منع نشوب حرائق الغابات. قد تؤدي هذه األدوات إلى  للحفاظ على أمان مجتمعاتنا، تستخدم شركة PG&E أدوات أمان ُمتقّدِ
انقطاع ُمؤقّت للتيار الكهربائي، يحُدث على األرجح في الفترة من يونيو إلى نوفمبر. 

 PUBLIC SAFETY POWER SHUTOFFS (PSPS)
يتم إيقاف تشغيل الطاقة بشكٍل استباقي عندما تكون المخاطر في حالتها القُصوى كحٍل أخير للمساعدة في منع نشوب حرائق الغابات. 

ويرجع ذلك إلى وجود مزيج من العوامل كالرياح الشديدة، وانخفاض الرطوبة، وجفاف النباتات. 

سيتم إخطار ُمضيفك ُمسبقًا، ويمكنك العثور على أحدث المعلومات على موقعنا على الويب ووسائل التواصل االجتماعي. تعّرف على 
.pge.com/psps مزيد من المعلومات على

ENHANCED POWERLINE SAFETY SETTINGS (EPSS)
عندما تكون مخاطر حرائق الغابات في حالتها القصوى، قد تقوم PG&E بتمكين تقنية EPSS، والتي تسمح لخطوط الطاقة بإيقاف 

تشغيل الطاقة تلقائيًا في غضون ُعشر من الثانية إذا كانْت هناك مشكلة قد تُسبّب في حدوث اشتعال. 

 سنُشاِرك التحديثات على موقعنا اإللكتروني ومع ُمضيفك أثناء االنقطاع غير الُمخّطط له لدواعي األمان. تعّرف على المزيد على 
.pge.com/epss

للحصول على خدمات دعم الترجمة إلى أكثر من 240 لغة، 
اتصل بشركة PG&E على الرقم 1-866-743-6589.

نُساِعدك على البقاء آمنًا ومستعًدا 
في حالة انقطاع التيار الكهربائي 

لدواعي السالمة

أثناء قطع التيار  
 ”PSPS“ اتصل على 211، أو أرِسل رسالة نصية فيها 	

O211.org على الرقم 211-211 أو تفّضل بزيارة  
لتكون متصالً على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع 
بالموارد المحلية مثل الطعام، والسكن، والمواصالت.

د موقع مراكز موارد المجتمع للحصول على  حّدِ  
اإلمدادات األساسية، وشبكة Wi-Fi، ومحطات 

الشحن، والمراحيض التي يُمكن الوصول إليها وفقًا 
 للقانون األمريكي لذوي اإلعاقة )ADA( على 

.pge.com/crc
ابحث عن بدائل الطعام على  	

.pge.com/pspsresources

Pacific Gas and Electric Company (PG&E) المعلومات والموارد الخاصة بالزائرين الُمقّدمة من

https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/wildfire-safety.page?WT.mc_id=Vanity_wildfiresafety
https://pgealerts.alerts.pge.com/outages/psps-address-alert/?WT.mc_id=Vanity_addressalerts
https://www.pge.com/en_US/residential/outages/public-safety-power-shuttoff/learn-about-psps.page?WT.mc_id=Vanity_psps
https://www.pge.com/en_US/residential/outages/enhanced-powerline-safety-settings/enhanced-powerline-safety-settings.page?WT.mc_id=Vanity_epss
https://www.211.org/
https://pgealerts.alerts.pge.com/updates/psps-events/?WT.mc_id=Vanity_crc
https://www.pge.com/en_US/safety/emergency-preparedness/natural-disaster/wildfires/independent-living-centers.page?WT.mc_id=Vanity_pspsresources

