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المتأهب الصغير
The Prepared Child

Instruction Booklet on Reducing the 
Risks of Earthquakes 

كتيب إرشادات الحد من مخاطر الزالزل
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التأهب للكوارث

تنخفض أرضار الزالزل بشكل كبري يف املناطق املهيئة واملستعدة لإلستجابة املنظمة 

ومن هنا تأيت رؤية إدارة الكوارث بالهالل األحمر القطري بتقدميها برنامج املتأهب 

وكوادر  الخصوص  وجه  عىل  املدارس  طالب  يستهدف  تثقيفي  كربنامج  الصغري، 

املؤسسة التعليمية وأرسة الطالب بشكل عام.

االستعداد هو دور الكبري والصغري.

Disaster Preparedness

The consequences of earthquakes significantly decrease in 
areas that are well-prepared and ready to respond to these 
disasters. Hence, disaster management in QRC reflects its vision 
by providing people with a program, otherwise known as “The 
Prepared Child”. This is an educational program catered for school 
students, school’s staff and the local community in general.
Being prepared is the role of the young and the old.

Sponsored by
برعاية
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أهاًل بكم يا أصدقاء!

الحد من  )أمان( نحن فريق  اسمي )متأهب( وهذه شقيقتي )متأهبة( وصديقي 

املخاطر يف  الهالل األحمر القطري سنأخذكم يف جولة إلستكشاف إجراءات السالمة 

أثناء الزالزل اصمدوا فقد تهتز األرض تحت أقدامنا!

Welcome my friends!

My name is Mota’ahib, the ready, and this is my sister Mota’ahiba, 
the prepared, and our friend Aman, the safe. We are the risk 
reduction team at QRC and we’ll take you on a tour to explore 
safety procedures during earthquakes. Hold on tight, the earth 
may shake under our feet!
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الزلزال 
هو عبارة عن حركة 

الصخور تحت األرض التي 
تسمى )الصفائح التكتونية( وينتج عنها اهتزاز مفاجئ 

ورسيع لألرض. تعد الزالزل من أكرث الكوارث الطبيعية فتكاً. تشمل األرضار 
تدمري يف املمتلكات والبنى التحتية مام ينتج عنه وقوع جرحى ووفيات باإلضافة 

لآلثار الثانوية كاندالع حرائق، موجات تسونامي، فيضانات وانزالقات أرضية. 

ما هو الزلزال؟
What is an 
earthquake?

An earthquake is the movement of underground rocks, known as 
tectonic plates, which create sudden and rapid quakes on the 
ground. Earthquakes are known to be one of the deadliest 

natural disasters, where damages include the destruction 
of properties and infrastructure even injuries 

and deaths.
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ماذا نفعل عندما نشعر
بالهزة؟

الخوف 
شعور طبيعي ال تدعه 

يتغلب عليك. عند الهزة تذكر:
- قم بحامية أهم منطقتني بالجسم 

بوضع يد عىل الرأس ويد أخرى عىل الرقبة. 
- إهبط عىل ركبتيك. 

- إحتم تحت طاولة سميكة مصنوعة من الخشب أو املعدن ويف حالة جيدة. 
- أصمد تحت الطاولة وقم بالعد إىل 60 بحيث يساعدك العد عىل تهدئة نفسك وضامن 

أن األشياء التي تحركت نتيجة الهزة قد استقرت يف موقعها أو سقطت عىل األرض. 

What do we do when
we feel a quake?

Fear is a natural feeling, don’t let it beat you! During the quake, 
remember to:

-Protect the two most important parts of your body by placing your hand 
on your head and another on your neck.
-Get down on your knees.

-Take cover under a strong wooden or metal table.
-Stay under the table and count to 60 to calm yourself down and 

to ensure that the objects that moved as a result of 
the quake have settled on the ground.
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واآلن لنقم بتلوين الخطوات
 الصحيحة للتعامل مع الهزة

Now let’s color the correct          
   steps in dealing with an     
                              earthquake

إحم رأسك 
Protect your head
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واآلن لنقم بتلوين الخطوات
 الصحيحة للتعامل مع الهزة

اهبط على ركبتيك

احتم و اصمد

Get down on your knees

Protect yourself
and Stay Still



المتأهب الصغير 8

ماذا لو
لم نجد طاولة؟
What if we can’t 
find a table?

إذا 
كنت بالداخل قم 

بحامية نفسك بوضع يد عىل الرأس 
ويد خلف الرقبة والبحث عن مكان آمن بعيد عن 

النوافذ والزجاج. 

If you are indoors, protect yourself by placing 
one hand on your head and one behind 

your neck, and search for a safe place 
away from windows and glass.
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إذا كنت يف 
الخارج  أبحث عن مكان 

مفتوح بعيد عن املباين واألشجار واملعدات 
لتفادي التساقطات احم نفسك و اهبط عىل ركبتيك  وإبدأ 

بالعد إىل العدد 60.

اهبط 
عىل ركبتيك  

بالقرب من حائط داخيل  وإسند 
ظهرك مع العد حتى تتوقف الهزة.

Get down on your knees near a wall and 
as you count until the quake stops, lean 

on your back against the wall.

 If you are outdoors, look for an open area far 
from buildings, trees, and equipment to avoid 
any injuries. Protect yourself by getting 

down on your knees and start 
counting to 60.
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من الجيد 
معرفة ذلك، ولكن 

ماذا لو كنا في المركبة؟
Well that’s good to know, 
but what if we are in a car 
or in a bus?

أحسنت! سؤال مهم بالفعل!

Well done! This is an 
important question!



The Prepared Child11

قم بوضع 
يديك خلف رأسك 

وإسنده عىل ركبتيك حتى تتوقف املركبة

عىل سائق 
املركبة أن يتوقف  ببطء، 

ويتجنب املرور تحت األنفاق أو الجسور 

Put your hands behind your head 
and place it between your knees. 

Stay in that position until the 
vehicle stops moving.

The vehicle’s driver should slowly 
begin to decelerate and avoid 

traffic under tunnels or 
bridges.
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ماذا 
نفعل بعد 

انتهاء الهزة واالنتهاء من 
العد إلى الـ 60؟

What do we do after we have 
finished counting to 60 and 
the quake has stopped?

إذا 
كنت يف الصف 

إنتظر حتى تخربك املعلمة بأخذ 
وضعية االستعداد.

If you are in a classroom, wait for 
your teacher to tell you to take 

the preparation position.
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أخرج 
من تحت 

الطاولة  وتفقد املنطقة 
املحيطة بك وفوق رأسك لتفادي التساقطات 

وقم بتفقد نفسك من اإلصابات.

Come out from under the table and 
check your surroundings, including 

whatever is above you 
in order to prevent any 

injuries.

إذهب 
إىل ناحية املخرج 

وإنتظر من معلمتك أمر اإلخالء 
بطريقة السلسلة اآلمنة، قم بإتباع خطوات املنفذ اآلمن 

للوصول إىل نقطة التجمع القريبة منك.

Go to the exit area and wait for your teacher 
to tell you the evacuation procedure, and 
follow it in an orderly manner. Do this by 

following the exist signs to the 
nearest assembly point. 
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المنفذ اآلمن
Safe Exit

االستعداد

الهبوط

الحماية

Preparedness

Dropping 
Down

Protection
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اإلخالء

الصمود

االحتماء

Evacuation

Holding On

Taking 
Shelter
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واآلن لنقم بتلوين الخطوات
 الصحيحة للتعامل مع الهزة

مينع التدافع والتجاوز، 
فحياة اآلخرين التقل 

أهمية عن حياتك.

للوصول اآلمن يجب علينا أن نتذكر:
For safe exit we must
                ensure that:

You avoid rushing or 
overtaking, as the lives 

of othersare justas 
important as yours.
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مينع الجري تجنباً لإلصابات 
وإعاقة الحركة.

مينع استخدام املصعد أثناء 
وبعد الهزة.

You don’t run, so you can 
prevent injuries and any 

impeding movements.

You avoid using an 
elevator before and after 

the earthquake.
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احتياطيات السالمة قبل حدوث الزالزل: 
Safety precautions before 

earthquakes:
مبشاركة من هو أكرب منك، قيّم، خطط، إستعد.

1  -  قيم 

With the help of your elders, you need to evaluate, plan, 
and be ready.

تفقد محيطك وحدد األماكن األكرث أماناً بحيث 

تكون بعيداً عن النوافذ و الزجاج.

Inspect your surroundings and select 
the safest place, away from windows 
and glass.

تخلص من مصادر الخطر:
- حدد األشياء التي تحتاج إىل تثبيت و إجراء اإلصالحات و الصيانة . 

- حدد األشياء التي تحتاج إىل إعادة النظر . 

1 – Evaluate

Eliminate sources of risk:
-Identifying things that need securing, repairs, and 
maintenance.
-Identifying things that may need a second look
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مبساعدة من هو أكرب منك، قم بتجهيز : 
ً - أمن بيئتك من املخاطر وقم بإصالح، تثبيت أو نقل األغراض التي تشكل خطرا

- تدرب عىل الخطوات الصحيحة لإلستجابة للهزة  وهي: إحم ـ إهبط  و أصمد 

- تدرب عىل عملية اإلخالء وقم مبعرفة املنفذ اآلمن ونقاط التجمع يف املدرسة 

أو املنزل. 

2. Plan 2  -  خطط

With the help of your elders, prepare yourself by:
-Securing your environment against risks; repair, secure or 
move belongings that may pose danger.
-Training yourself on the correct steps to respond to a quake, 
which are: protect, get down and hold.
-Training yourself on the evacuation process and make 
yourself familiar with the safety exit and assembly points at 
school or at home.



المتأهب الصغير 20

3. Be prepared 3 - إستعد

Prepare an emergency bag containing:
flashlight, radio, battery, first-aid kit, emergency numbers 
card, water and canned food, water proof plastic bag, vital 
medicines, shoes, gloves.

قم بتجهيز حقيبة طوارئ تحتوي عىل:
مصباح يدوي، راديو، بطارية، حقيبة اإلسعافات األولية، بطاقة بأرقام الطوارئ، 

ماء وطعام معلب، حقيبة بالستيكية ضد املاء، أدوية مهمة، حذاء، قفازات. 
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بطاقة أرقام الطوارئ
Emergency Numbers Card 

صورة الطالب
Student photo 

Name:...............................

My father:.........................................................................

Emergency:...............................................................

My mother:......................................................................

My home:.....................................................................

My school:................................................................

Other:........................................................................

Grade:...............................

Blood type:..............

االسم :

أبي:

الطوارئ:

أمي:

منزلي:

مدرستي:

غير ذلك:

الصف :

فصيلة الدم:

999
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رافقتكم السالمة! 
Goodbye & Stay Safe!
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Idea: Reema Al-Merekhi 
Editing: Abu Bakr Khojah

Drawings: Noof Al-Merekhi
Design: Wassim Lathqani

This manual was developed by QRC Volunteers

  اإلنسانية
  عدم التحيز

  الحياد
  االستقاللية

  الخدمة التطوعية
  الوحدة

  العالمية

فكرة: ريما المريخي
تدقيق: أبو بكر خوجه
رسوم: نوف المريخي

تصميم: وسيم الذقاني

ساهم في إنجاز هذا الدليل متطوعو الهالل

  HUMANITY
  IMPARTIALITY
  NEUTRALITY
  INDEPENDANCE
  VOLUNTARY SERVICES
  UNITY
  UNIVERSALITY

The Fundamental  Principles
Of Qatar Red Crescent

المبادئ األساسية
للهـالل األحمر القطري
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