
UNE السالمة واألمن يف جامعة

مركز السالمة يف احلرم اجلامعي يعمل عىل مدار الاسعة  ▪

حراس أمن يعملون عىل مدار الاسعة  ▪

خدمة مواصالت ونقل أمنية من وإىل اجلامعة  ▪

المرافقة األمنية للطالب والعاملني يف اجلامعة  ▪

هواتف الماسعدة والنجدة  ▪

بطاقات تعريف وتراخيص لمواقف السيارات  ▪

الماسعدة إزاء الطوارئ  ▪

موقف السيارات
ُتدير جامعة UNE موقف للسيارات حمظور عىل من ليس لدهيم 
تعرض يف سيارتك رخصة وقوف  أن  لذا جيب عليك  تصارحي، 
صاحلة أثناء التواُجد يف احلرم اجلامعي. وميكن احلصول عىل تصارحي 
المواقف يف  تصارحي  ماكينات رصف  من  األمد  الوقوف قصرية 
اإلنرتنت  فيمكن احلصول علهيا عرب  األخرى  التصارحي  أما  احلرم. 

)أون الين( عرب زيارة الموقع: 
www.une.edu.au/fms/campus-services/ 

parking/permits.php

للمزيد من المعلومات إتصل خبدمة السالمة واألمن عىل الرقم 
 .6773 2099

تعليمات خبصوص السالمة
استعمل الممرات الُمضاءة جيًدا وامتنع عن سواها من   ▪

الطرق القصرية.
تنّقل مع شخص آخر أو ضمن جمموعة مىت أمكن.  ▪

اجلأ إىل مكان آمن إذا ظننت أن هناك من يتتبعك واتصل   ▪
خبدمة السالمة واألمن.

استعمل خدمة النقل اآلمنة وخدمة المرافقني لطالب   ▪
وموظفي اجلامعة حسب احلاجة.

ه إىل موقع مركز السالمة يف احلرم اجلامعي. تنبَّ  ▪
اعرف مواقع هواتف الماسعدة والنجدة.  ▪

اخرب خدمة السالمة واألمن بكل احلوادث أو األنشطة   ▪
المشبوهة.

اتصلوا بنا:
 هاتف: 2099 6773

security@une.edu.au :بريد إلكرتوين 
www.une.edu.au/security :موقع الشبكة

الماسعدة عىل مدار الاسعة.
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مركز السالمة يف احلرم اجلامعي يعمل عىل مدار الاسعة
 (B089) وُيعرف ِبـ UNE إن موقع مركز السالمة يف حرم جامعة
موجود يف منطقة المعهد ’College‘ بالقرب من ناصية اشرعي 
Elm Avenue و Handel St. ويعمل الموظفون يف هذا المركز 

24 اسعة يف اليوم سبعة أيام يف اإلسبوع، ويتواجد دامًئا موظف 
أي  مع  والتعاُمل  احلضور  ميكنه  واألمن  السالمة  عن  مسؤول 
حدث طارئ أو لتقديم الماسعدة إذا شعرت لسبب ما باخلشية 

مة فتشمل: عىل سالمتك. أما اخلدمات الُمقدَّ
اإلستفاسرات العامة  ▪

بطاقات التعريف والدخول إىل المباين  ▪
الماسعدة يف إركان السيارات ومعرفة طريقك  ▪

المفقودات.  ▪

السالمة واألمن عىل مدار الاسعة
جيوب موظفو السالمة واألمن احلرم اجلامعي عىل مدار الاسعة. 
وميكنك اإلتصال هبم يف أي وقت إذا إحتجت للماسعدة عىل 

الرقم 2099 6773. 
أما يف احلاالت الطارئة، فيمكنك دامًئا اإلتصال بالرقم ‘000’. ثم 
إتصل بنا يف خدمة السالمة واألمن عىل الرقم 2099 6773 كي 

نقدم لك الماسعدة ريثما حترض خدمات الطوارئ.

خدمة مواصالت ونقل أمنية من وإىل اجلامعة
هي   UNE جامعة  لدى  األمنية  والنقل  المواصالت  خدمة  إن 
السالمة  خدمة  وتديره  الطلب  حسب  يعمل  باص  خدمة 
واألمن، وتوفر المواصالت والنقل للطالب ضمن احلرم اجلامعي 
وفق  النقل  وتعمل خدمة  الطلب.  عند  البلدة  إىل  التنقل  ويف 
والعارشة  والتاسعة  والثامنة  الاسبعة  الاسعة  يف  يومي  جدول 
 UNE ومركز الرياضة يف EBL ماسًء وتنتقل بني مكتبة ديكسون، و
الرقم  عىل  واألمن  السالمة  خبدمة  اإلتصال  الرجاء  والمعاهد. 

2099 6773 للرتتيب للمواصالت يف أي وقت آخر.

المرافقة األمنية للطالب والعاملني يف اجلامعة
يف  والعاملني  الطالب  لزتويد  واألمن  السالمة  موظفو  يتوافر 
أما  الليل.  أو  الهنار  من  وقت  أي  يف  المرافقة  خبدمة  اجلامعية 

األسباب الاشئعة الستدعاء مرافق فتشمل:
الميش من وإىل المعهد خارج اسعات الدوام.  ▪
الميش من وإىل مكتبك خارج اسعات الدوام.  ▪
عدم الشعور باألمان يف أي وقت، لياًل أو هناًرا.  ▪

 6773 2099 الرقم  عىل  واألمن  السالمة  خبدمة  اإلتصال  الرجاء 
للرتتيب لمرافق يف أي وقت آخر.

هواتف الماسعدة والنجدة
إن هواتف الماسعدة والنجدة موجودة يف العديد من المواضع 
عليك  فما  الماسعدة  إىل  إحتجت  وإذا  اجلامعي.  احلرم  ضمن 
السالمة  خدمة  مع  المبارش  للتواُصل  الزر  عىل  الضغط  سوى 

واألمن.

خدمات أخرى
تقدم خدمة السالمة واألمن سلسلة من اخلدمات تشمل:

المفقودات  ▪
اإلخبار عن احلوادث  ▪

الماسعدة حيال فراغ شحنة بطارية السيارة  ▪
اخلرائط والتوجهيات العامة  ▪

نقاط اإلتصال
السالمة واألمن - 2099 6773

الرشطة/اإلطفاء/اإلسعاف - “000”
خط الماسعدة لدى الرشطة - 444 131

خط احلياة )24 اسعة( - 114 131
خدمة مكافحة اإلعتداءات اجلنسية )24 اسعة( - 9500 6776

خدمة الصحة العقلية )24 اسعة( - 757 669 1300
منع حدوث اإلنتحار )24 اسعة( - 622 363 1300

بطاقات التعريف
إمنا ُتثبت بطاقة التعريف أنك ُمسجل يف اجلامعة أو تعمل فهيا، 

وجيب أن تكون حبوزتك كي تتمكن من:
دخول واستعمال المرافق اجلامعية  ▪

التصوير والنسخ وطباعة المستندات  ▪
استعارة الكتب من المكتبة  ▪

اجللوس عىل معقد اإلمتحانات  ▪
دخول واستعمال مرافق المعهد أو الكلية  ▪

وميكن احلصول عىل بطاقات التعريف من مركز السالمة واألمن 
ضمن احلرم (B089)، مكتب بطاقات التعريف (C017) أو بالربيد. 
للمزيد من المعلومات إتصل خبدمة السالمة واألمن عىل الرقم 

www.une.edu.au/idcards 2099 6773 أو قم بزيارة الموقع


