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كيف تصبح
رجل إطفاء
يف أملانيا!

تعد إدارة اإلطفاء يف أملانيا منظمة مساعدات حكومية .تنظم عملها القرى واملدن ،وتركز عىل املهام
اإلنسانية فقط.
ومن هذه املهام:
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Íإطفاء الح رائق
Íتقديم املساعدة الفنية يف حالة الحوادث
Íتقديم املساعدة يف حوادث البضائع الخطرة
Íإنقاذ البرش والحيوانات
Íحامية البيئة واملمتلكات
Íتقديم املساعدة يف حاالت الكوارث
Íاإلسعافات األولية

تقدم إدارة اإلطفاء مساعداتها للجميع بغض النظر عن أصلهم ودينهم ونوعهم ووضعهم.ويف حاالت
الطوارئ ،ت ُقدم املساعدة أوالً إىل الشخص الذي هو يف أشد االحتياج إليها .لهذا تحظى خدمة اإلطفاء يف
أملانيا بأعىل مستويات املكانة االجتامعية والثقة.
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هيكل إدارة اإلطفاء

يتم تنظيم فرق اإلطفاء يف والية تورينغن بحيث ميكن لهم تقديم املساعدة يف
املكان املطلوب بعد  10دقائق من استدعائهم من خالل مكاملة الطوارئ عىل الرقم
 .112وتحقي ًق ا لهذا الغرض تم إنشاء شبكة وطنية من محطات اإلطفاء .وليك تتمكن من
القيام بهذه املهمة يف جميع القرى واملدن هناك:

العمل يف خدمات اإلطفاء

متطلبات القبول
للعمل يف فرق اإلطفاء التطوعي
ويلتزم فرق اإلطفاء من املتطوعني ،من خالل انضاممهم ،بتنفيذ املهام املوكلة
إليهم طواعي ًة عىل النحو الذي ينص عليه القانون.

يخضع املتقدمون للعمل يف فرق اإلطفاء املهنية لعملية اختيار حتى ميكنهم تلقي
التدريب الذي يستمر عاد ًة ملدة عامني.

يجب تلبية املتطلبات التالية حتى ميكن االنضامم لفرق
اإلطفاء التطوعية:

يجب استيفاء املتطلبات التالية الخاصة مبوظفي العمليات بخدمة اإلطفاء التقنية
املركزية وف ًق ا للوائح االختبار والتدريب والتأهيل الخاصة بخدمة اإلطفاء يف
والية تورينغن (:)ThürFwLAPO

بالنسبة لفرق اإلطفاء من الشباب:
Í Íال يقل العمر عن  6سنوات

خدمات اإلطفاء املحلية

خدمات اإلطفاء التطوعية

تنقسم فرق اإلطفاء التطوعيةإىل:
Í Íفرق اإلطفاء من الشباب
Í Íقسم العمليات
Í Íقسم كبار السن والقسم الرشيف

متطلبات القبول
للعمل يف فرق اإلطفاء املهنية

بالنسبة لقسم العمليات:
Í Íال يقل العمر عن  16سنة
Í Íمهارة لغوية جيدة يف اللغة األملانية
Í Íاملقدرة العقلية والجسدية
Í Íاملشاركة يف الخدمة بانتظام
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يقوم رجال اإلطفاء املتطوعني بعملهم تطوعًا .وهم يعملون بانتظام يف أوقات ف راغهم
لإلغاثة يف حاالت الطوارئ وال يتم استدعائهم إال يف حالة الطوارئ .وليك ميكنهم تنفيذ
هذه املهام ،عليهم إكامل التدريب األسايس عىل األقل ،والحصول عىل تدريب
إضايف إذا لزم األمر.

...

Íاجتياز التدريب األسايس بنجاح
Íالحصول عىل  40ساعة تدريب يف السنة
Íاملشاركة يف التدريب اإلضايف املتطور
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Íالوفاءباملتطلبات القانونية للتعيني يف الخدمة املدنية
Íال يزيد السن عند التوظيف عن  32سنة
Íإنهاء التعليم الثانوي أو الحصول عىل ما يعادله من شهادات
Íالتدريب املهني املناسب لرجل اإلطفاء
Íالكفاءة التي يحددها الفحص الطبي
Íرخصة قيادة من الفئة B
Íاجتياز اختبار الكفاءة الذي يتم فيه اختبار املهارات الرياضية
العملية والكتابية والشفوية

بالنسبة ملوظفي اإلدارة العاملني يف خدمة مكافحة الح رائق العليا ورفيعة املستوى،
ت ُطبق لوائح مختلفة وذلك امتثاال للوائح االختبار والتدريب والتأهيل الخاصة
بخدمة اإلطفاء يف والية تورينغن ()ThürFwLAPO

