
إنقاذ الحيوانات البرية 
 األسترالية ورعايتها 
لما يزيد عن 30 عامًا

WIRES.ORG.AU

أنقذ حياة اليوم
يزيد عن  ما  املاضية  االثني عشر شهًرا  في خالل  “وايرز”  استقبلت 
83,000 طلب لنصائح اإلنقاذ واملساعدة.  سيساعد تبرعك اليوم في 

إنقاذ حيوانات محلية غًدا.

أريد أن أتبرع بمبلغ:

 25 دوالًرا أمريكًيا    50 دوالًرا أمريكًيا    100 دوالًرا أمريكًيا  
  اختياري هو _________________ دوالًرا أمريكًيا

  يرجي التبرع بهذا املبلغ شهرًيا. .

قدمة إلى “واير” بمبلغ 2 دوالر أو أكثر للخصم الضريبي
ُ
تخضع جميع املنح امل

شحن بطاقتي االئتمانية     الفيزا      ماستر كارد

ن على البطاقة   االسم املدوَّ

رقم البطاقة          

تاريخ انتهاء الصالحية        

التوقيع            

أرسل الشيك أو الحوالة البريدية إلي:
وايرز، ص.ب 7276 مول وارينغاه مول نيوساوث ويلز 2100.

التبرع عن طريق الهاتف على الرقم  89773396 )02(

wires.org.au التبرع بأمان عبر اإلنترنت على
االسم ________________________________________________
العنوان: ______________________________________________
الدولة _____________ الرمز البريدي _______________________
رقم الهاتف )املنزل( _____________ )محمول( _______________

البريد اإللكتروني_______________________________

  أود الحصول على مزيد من املعلومات عن “وايرز”

  أنا مهتم بالتطوع في فريق إنقاذ “وايرز”

   يرجي إرسال معلومات عن “وايرز” 
             ترك وصية “لوايرز” بمحض إرادتي.

CFN 10170 | ABN 30768872928

wires.org.au/contact/e-news :نشرة األخبار اإللكترونية

facebook.com/WIRES.wildlife.rescue :فيس بوك

WIRES_NSW@ :تويتر

www.wires.org.au

 لقد حظي هذا املشروع بالدعم من حكومة نيوساوث ويلز 
عبر صندوق أمانة البيئة.
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انضم إلى مجتمعنا 



إنقاذ الحيوانات البرية
تقوم مؤسسة “وايرز” )مؤسسة خدمات معلومات الحيوانات البرية 
وإنقاذها وتربيتها في نيوساوث ويلز( بمساعدة الحيوانات البرية منذ ما 

يزيد عن 30 عاًما اآلن.

هذا ويحمى القانون جميع الحيوانات البرية املحلية. حيث إنه ُيحظر 
قانونًيا أخذ حيواناٍت محلية تتمتع بصحة جيدة من الحياة البرية 
ويلزم حيازة ترخيص للقيام على رعاية الحيوانات املحلية املريضة 

واملجروحة وامليّتمة. 

وقد حصلت مؤسسة وايرز على ترخيص من منظمة حماية املتنزهات 
الوطنية والحيوانات البرية ترخيًصا وتقوم بإشراك آالف املتطوعين في 
إنقاذ الحيوانات البرية ورعايتها عبر 27 فرًعا إقليمًيا في نيوساوث ويلز. 

يبدأ األفراد الراغبون في التطوع لدى مؤسسة وايرز بإنهاء دورة اإلنقاذ 
والرعاية العاجلة. ويمكنك الحصول على مزيد من املعلومات عن 

 wires.org.au  التطوع على موقع

فقد خصصت “وايرز” مكتب إنقاذ يعمل على مدار )365 يوًما( العام 
ويقدم نصائح اإلنقاذ واملساعدة ملئات الحيوانات البرية الفردية 

املحلية كل يوم.

وفي مواسم الذروة في الربيع والصيف، يمكن أن تستقبل “وايرز” 
ما يصل إلى 1000 مكاملة في اليوم ملساعدة عامة الناس ممن لديهم 

حيوانات برية في ضائقة.

هذا وتعتمد “وايرز” على الدعم املستمر والسخي من املجتمع ملواصلة 
عملها في إنقاذ الحياة ومساعدة عشرات آالف الحيوانات كل عام.

نحن نشجعك على التواصل مع “وايرز” وتقديم دعمك للحيوانات 
املحلية. وإذا كنت ال تستطيع التطوع، يمكنك املشاركة بعدة طرق 

أخرى.

يمكنك البدء من خالل معرفة املزيد عن الحيوانات التي قد تعيش في 
منطقتك املحلية والخروج إلى الطبيعة وإنشاء محمية حيوانات برية 

ودية. 

فمن خالل البحث عن الحيوانات البرية في طرقاتنا وتشجيع اآلخرين 
على القيام باملثل، يمكنك املساعدة في نشر الرسالة بأن الحيوانات 
البرية ذات قيمة ثمينة وأنها بحاجة إلى مساعدتنا لكي تتمكن من 

البقاء على قيد الحياة.

اإللكترونية للحصول على آخر  “وايرز”  يمكن التسجيل في أخبار 
املستجدات بانتظام بشأن عملنا. كما يمكنك التواصل أيًضا مع 
“وايرز” عبر الفيس بوك والبدء في مشاركة املعلومات حول الحيوانات 

البرية مع أصدقائك وعائلتك. 

إلحداث فرق كبير لدى الحيوانات البرية، يمكنك أيًضا التبرع ملساعدة 
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طرق مساعدة الحيوانات البرية
إبقاء الحيوانات األليفة باملنزل قدر اإلمكان أو حبسها بأمان في 	 

.
ً

املنزل خصوًصا ليال

زرع أشجار محلية لتوفير الطعام واملأوى.	 

وضع القمامة في سلة مهمالت آمنة وعدم تركها مبعثرة	 

فقف 	  إذا وجدت حيواًنا في الطريق وكان آمًنا فعل ذلك، 
وتحقق مما إذا كان بحاجة إلى مساعدة. فإذا كان الحيوان 
ميًتا وكان له جيب أسفل البطن، فافحصه لتري ما إذا كان 
لديه حيوان رضيع على قيد الحياة. وإذا كان له رضيع، فاتصل 

بمؤسسة “وايرز” لطلب املساعدة.

دع الحيوانات املحلية تأكل الطعام املحلي الخاص بها حيث 	 
إن إطعامهم طعام غير طبيعي قد يتسبب في أذى كبير لهم.

في الطقس شديد الحرارة، ضع أوعية مياه عذبة للحيوانات 	 
البرية.

نصيحة للطوارئ
إذا وجدت حيواًنا مريًضا أو مجروًحا أو ميّتًما، يرجي التواصل 

مع “وايرز” واتباع الخطوات التالية:

للحيوان-احتفظ . 1 تهديد  أي مصدر  التخلص من  يرجي 
بجميع األشخاص والحيوانات بعيًدا. 

الطائرة . 2 والخفافيش  ْورال 
َ
واأل الثعابين  من  تقترب  ال 

)على  األرجل  طويلة  والحيوانات  الصغيرة  والخفافيش 
سبيل املثال الكناغر( والطيور الجارحة )مثل، النسور(. 
متخصصة  معاملة  إلى  الحيوانات  هذه  تتطلب  حيث 

ويجب أن يتولى إنقاذها منقذ متمرس.

إذا كان يمكنك كبح جماح الحيوان بأمان، يمكنك الحد . 3
من الضغط من خالل إلقاء منشفة أو بطانية عليه ثم 

وضعه بلطف في قفص يتمتع بتهوية مزود بغطاء.

انقل الحيوان ألقرب طبيب بيطري لك أو ضع القفص في . 4
مكان دافئ مظلم واترك املكان وانتظر قدوم املنقذ.

ما لم يوجهك طبيب . 5 ال تقدم للحيوان أي طعام أو ماء 
بيطري أو “وايرز” للقيام بذلك.

بيطري . 6 طبيب  عالج  على  الحصول  الضروري  من 
للحيوانات البرية املريضة أو املصابة في أسرع وقت ممكن. 

سيعالج الطبيب البيطري الحيوانات البرية دون مقابل.

يجب عليك . 7 إذا اصطحبت الحيوان للطبيب البيطري، 
إعالم “وايرز” بذلك، حيث يمكنهم متابعة حالة الحيوان 

وتقديم الرعاية له حسب االحتياج.
 لإلبالغ عن إنقاذ حيوان، تواصل مع “وايرز” على. 8

www.wires.org.au/rescure/report-a-rescue 
أو 1300094737 

خط اإلنقاذ 737 094 1300                                                      


