
 مصر في التطوع سالمة إرشادات

 

 سسةمؤ أجرته الستطالع وفقًا. العالم ببقية مقارنة للغاية آمنة دولة مصر اإلعالم ، تعتبر وسائل تصوير من الرغم على

Gallup poll المتحدة المملكة من كل من وأعلى أفريقيا في أمانًا الدول كأكثر مصر تصنيف ، تم 2018عام  في مؤخًرا 

 المتحدة والواليات 21 المرتبة المتحدة المملكة احتلت دولة ، بينما 135 بين من 16 المرتبة مصر احتلت. المتحدة والواليات

 .35 المرتبة في

 

 

 يالت األمان نصائح بعض هناك. تامة براحة الشوارع استكشاف من تتمكن أمانًا ، حتى القاهرة أحياء أكثر أحد في ستقيم

 :اتباعها إلى تحتاج

 

 مدير إخطار ويجب المبنى مغادرة عند موظف أو األقل على آخر واحد متطوع المتطوعون يرافق أن يجب ●

 .المغادرة قبل المتطوعين

 ليس مكان أي إلى الذهاب عند Uber باستخدام دائًما نوصيك. العام النقل وسائل تستخدم سالمتك ، ال أجل من ●

 مكان أو العنوان حفظ من التأكد يرجى. بك الخاص المتطوعين مدير مع التطبيق على رحلتك ومشاركة قريب

 .اإلقامة

 حظر قبل الدخول تسجيل وإعادة الخروج تسجيل عليك اإلقامة ، يجب مكان مغادرة عند - والدخول الخروج تسجيل ●

 .لكذ تتبع أمنية وكاميرات موظفين هناك أن الموقع ، إال في يعيش ال المتطوعين مدير أن من الرغم على. التجول

 .بك الخاصة الثمينة األشياء لتخزين غرفتك في خزنة توجد. رقابة دون والمال الثمينة األشياء تترك ال ●

 .زائدة نقدية مبالغ تحمل ال ●

 ئةوبي مجتمع في أنك تذكر يرجى! األوقات جميع في المحلية والعادات القواعد واحترم مشروعك مدير إلى استمع ●

 .مألوفة غير

 .محلي موظف برفقة إال البلدات تدخل ال ●

 مناقشتها تمت التي بها الموصى اللباس قواعد اتباع الشوارع ، يرجى في الضروري غير االهتمام لتجنب ●

 ."معرفته إلى تحتاج ما" قسم في والموجودة

 كب الخاصة الشخصية االتصال تفاصيل تعط ال - كبيرة بسرعة جًدا ودودين يبدون الذين األشخاص من حذًرا كن ●

 .الظروف من ظرف أي تحت شخص ألي

 .المنزل في بك الخاصة الطوارئ اتصال جهة من بنسخة تزويدنا من وتأكد هاتفك على المشروع مدير رقم احفظ ●

 .مصر في للشرب آمنة ليست الصنبور مياه. فقط المعدنية المياه اشرب ●

 .النيل نهر من تشرب وال تسبح ال ●

 بعادهماست األفضل الشهيرة ، فمن السياحية المواقع في خاصة للغاية مثابرين المحليون البائعون يكون أن يمكن ●

 .السير في واالستمرار

 

 


