
إبتعد بعيداً 
عن السفن 

الكبة. أنها 
تصنع  أمواج 
عالية وال تراك

 ال تسافر 
بقارب دون 

محرك


كنك اإلتصال ب ١١٢ حتى لو � يكن يف 
هاتفك شبكة

 بعد اإلتصال ب 112 قل أنني يف عرض 
البحر وأحتاج اإلنقاذ

اذ كانت الشبكة يف هاتفك فرنسية فإتصل 
ب 196 للتكلم مع خفر السواحل الفرنيس

 لإلنقاذ إتصل ب 112

يف البحر 
الجو أبرد 

ويوجد رياح 
اك� من 
اليابسة

ال تسافر إن 
كان أرتفاع 

األمواج اعىل 
من نصف نرت

 تخرج ابداً 
من القارب 

والتحاول 
السباحة ال

العبور اىل اململكة املتحدة خط� جًدا 
وهذه املعلومات ستنقذ حياتك

 إمسح هذا الرمز ل

معلومات عن األمان يف البحر 
واإلعداد للرحلة

كيفية إعادة تشغيل محرك 
القارب

معلومات عن اللجوء يف 
اململكة املتحدة

روابط معلومات الطقس يف 
مضيق دوفر
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تحقق من 
الطقس 

أوالً. احذر 
من الضباب 

والرياح التي 
تزيد عن ١٠

عقدة

I need rescue
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GPS اعط موقعك من عىل ال
عندما تتصل للمساعدة

 نظام تحديد املواقع 
(جي ® إس)

حتى بدون إشارة او إنرتنت بإمكانك استخدام نظام تحديد 
املواقع واالتصال ب 112

اذ كان معك إنرتنت  فقم بإستخدام الواتس اب  إلرسال تحديد مكانك بسهولة

اتصل ب 112 أوالً. لكن اذ · يصلك االنقاذ او تم دفعك بعيداً فاتصل برقم 
Alarm Phone (االرم فون) 00٠ 33 4 86 51 71 61

تاكد ان املوقع نشط وافتح 
خرائط جوجل  او ما شابه

اضغط رمز الهدف. من املمكن 
أن يستغرق  بعض الوقت ولكن 

سيعرض موقعك كنقطة زرقاء 
وحتى إن كنت بالبحر فهذه 
النقطة هي مكانك الصحيح

تاكد ان تحديد املوقع نشط 
وإفتح الواتس اب

ارسل موقعك الحايل  وليس 
املوقع املبارش

اضغط رمز 
املوقع

يف الرسالة 
للشخص الذي 

تريده ان يتلقى موقعك 
اضغط رمز مشبك الورق

إحداثياتك لنظام تحديد املواقع 
سوف تظهر يف أعىل الشاشة. 
اذ · تظهر فقم بالتمرير إىل 

االسفل  إليجادها 

اضغط مع االستمرار 
عىل هذه النقطة 

الزرقاء إلسقاط دبوس 
عىل موقعك الحايل

 أعط هذه األرقام عرب الهاتف 
عندما تطلب املساعدة.  قل كل 

(– , '' . ' °) األرقام والرموز
ببطء ووضوح.
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