
هذه المواد الخاصة بالمأوى تجھز من قبل مشروع 
Shelterboxو منظمة آكتد الفرنسیة.

هذه المواد سوف تساعدك على الحفاظ على
المنزل وتحمیك من االمطار و الریاح كذلك توفر لك و

.لعائلتك خصوصیة كافیة للعیش داخل المأوى

.

http://www.acted.org/en/iraq

حافظ على نظافة المدينة... ال ترمي هذا المنشور : رجاًء 

مةنصائح الصحة والسال

أعمل دائما على تهوية المأوى أثناء النهار و
السماح ألشعة الشمس بالمرور داخله لتجنب

.. الرطوبة و العفن
تأكد من وجود فتحات التهوية بالقرب من

ات مواقد النار و المدفأة النفطية لتجنب الغاز
.السامة

م،تأكد من اطفاء المدفأة النفطية قبل النو
.فالغازات السامة تكون مميتة

دلیل مجموعة المأوى

تقویة وتدعیم توسیع رغوة الفوم

duhok.accountability@acted.org

(+964) 07723341734
من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا

وىطریقة استخدام و تثبیت مجموعة المأ

الواح الخشب المعاكس و االعمدة الخشبیة•
تستخدم لعمل هیكل السقف أذا كان ذلك

أو تستخدم لعمل قواطع داخل. ضروریا 
.المأوى للفصل بین العوائل

المشمع المعتم یستخدم لتغطیة السقوف أو•
.لعمل قواطع داخل المأوى للفصل بین العوائل

افذ االلواح البالستیكیة تستخدم الحكام غلق النو•
.فوالسماح للضوء بالدخول او لحمایة مواد التسقی

الفوم یستخدم لملئ الفراغات بین االبواب•
كذلك تستخدم.. أو الشبابیك و بین الجدران

.لسد الثغور و الفتحات في الجدران

یستخدم الشریط الالصق ألغراض مختلفة ، على•
طار سبیل المثال ربط أقسام مؤقتة ، كدعم إضافي إل

.السقف الخشبي وإصالح السجاد في مكانه

(+964) 07723341734

يدين هناك آلية لتقديم الشكاوي متاحة ويمكن لجميع المستف
.الوصول إليها 

ة توفر الشكوى والية االستجابة الخاصة بأكتد هي عملية رسمي
االمان والسرية وسهلة المنال و شفافة وفعالة

ع للمستفيدين وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين لرف
م والدعوة إلى التحقيق وتقديالمخاوف وتسجيل الشكاوي

.االقتراحات 
وقت أكتد سوف تحقق بشكل منهجي ومتابعة الشكاوى في ال

.المناسب

محتویات مجموعة المأوى الكمیة

بالي )لوحة خشبية معاكس 
18mmبأبعاد(وود x 1.21m x 2.42m

1قطعة

mm65 مسمار حديد مغلون حجم كغم1

عبوة فوم عبوة 1

متر40حبل نايلون بطول  قطعة 1

متر5* 4بابعاد ( جادر)مشمع معتم  قطعة 1

سلك معدني 1

مسمار برأس واشر كغم 0.5

مطرقة قطعة1

(4mm x كونك مسمار صب
80mm)

0.25 كغم

منشار قطعة 1
جیلیكان قطعة 1

م20شریط ربط الصق  قطعة 1

سكین 1 عدد

حقیبة 1 عدد

راس متقاطعمفكات مسطحة وذات 2عدد

"بالیس"كماشة  1عدد 

متر5* متر 4صفائح بالستیكیة  1عدد
براغي ربط علب4

مزلج 2عدد 
× سم 2.5"قطع مستطیلة من االخشاب بابعاد 

"متر 3× سم 10
4عدد 

+

ورقة المواد

استخدام ورقة الخشب الرقائقي أو 
ورقة من البالستیك/ القماش المشمع 

حات لتشكیل الجدران واألقسام، سد الفت
استخدام المواد (. النوافذ واألبواب)ا
األخشاب، واشر، المطاط، اغطیة )

طي وتداخل. لمنع التسریب( القناني
.صفائح البالستك مع بعضھا

سد الفجوات 
/  الصغیرة 

الشقوق برغوة 
الفوم

الربط/ المفاصل 
إصالح بشكل آمن دمج األخشاب معا 

:باستخدام
المسامیر الزاویة

لوحات
مسامیر

التقویة

جعل إطارات الخشب أقوى من خالل 
تدعیم زوایا باستخدام األخشاب 

.  واألسالك أو لوحات معدنیة
اإلطارات االقوى تستخدام مزیجا من

.المفاصل والتقویة

أبق االطفال بعیدا عن موقع العمل و بعیدا عن لمس أو
.تناول هذه المواد

.ارتدي القفازات أثناء تثبیت المواد
أشخاص3أو 2یفضل أن یكون العمل بفریق مكون من 

.اثناء تثبیت المواد

http://www.acted.org/en/iraq
mailto:duhok.accountability@acted.org

