
 r اشتراك جديد      r تجديد اشتراك قائم

نظرة عامة
إن Alert Waterloo Region هي خدمة تسمح للسكان بتلقي رسائل الشرطة الهامة بشأن السالمة العامة في حال حدوث حاالت طوارئ واسعة 

النطاق مثل الفيضانات أو حاالت الطقس الشديدة أو حاالت انقطاع التيار الكهربائي الكبيرة. يمكن إرسال اإلخطارات عن طريق هاتف المنزل والهواتف 
النقالة والرسائل النصية والبريد اإللكتروني. )** قد يتم تطبيق أسعار الرسائل النصية المعيارية من مقدم خدمة االتصال الالسلكي الخاص بك(.

ستقوم هذه الخدمة فقط بإبالغ العناوين الواقعة في Waterloo Regionولهذا يجب االشتراك بعنوان يقع في Waterloo Region. إذا أدخلت 
عنوان يقع خارج نطاق Waterloo Region لن تتلقى اإلخطارات.    

 The Regional Municipality of Waterloo, Manager, :يُرجى تسليم أو إرسال االستمارة عن طريق البريد بعد استكمالها على عنوان
.www.alertwr.ca كما يمكن توقيعها على موقع .Emergency Management Office, 150 Frederick Street, Kitchener, ON N2G 5J3

قد يستغرق األمر من أسبوعين إلى أربعة أسابيع لمعالجة استمارة االشتراك.

Alert Waterloo Region استمارة اشتراك تلقيAlert
Waterloo Region

التفاصيل الخاصة بك

االسم األول*   االسم األخير*   

البريد اإللكتروني*   

Waterloo Region عنوانك في

العنوان 1*   المدينة*  

الرمز البريدي*   النوع* )على سبيل المثال. عمل، منزل(  

العنوان 2   المدينة   

الرمز البريدي   النوع )على سبيل المثال. عمل، منزل(  

فيما يلي كيفية االتصال بي )اكتب واحدًا على األقل(

* معلومات مطلوبة

   -     ) 1( رسالة نصية على الهاتف الشخصي ) 

   -     )  ( 2( رسالة نصية على هاتف العمل 

   -     )  ( 3( هاتف العمل 

   -     )  ( 4( الهاتف الشخصي 

الرقم الداخلي       -     )  ( 5( هاتف العمل الخاص 

   -     )  ( 6( هاتف الكتابة 

   -     )  ( 7( هاتف المنزل 

8( البريد اإللكتروني الخاص بالعمل     

9( البريد اإللكتروني الشخصي     

إذا كنت تبلغ أقل من 18 عامًا، فأنت توافق على أن لديك موافقة والدك/والدتك أو الوصي القانوني الستخدام الخدمة. هذه الخدمة غير موجهة 
لألطفال تحت سن 13 عامًا. إذا كنت تبلغ أقل من 13 عامًا، إّن يرجي عدم التسجيل في هذه الخدمة.

كيف سيتم استخدام المعلومات الخاصة بي؟
يتم جمع واستخدام المعلومات التي أدخلتها عند التسجيل باستخدامك للخدمة لصالح )“The Regional Municipality of Waterloo )“Region ، الشرطة، 

 Emergency Management &Civil كما سيتم استخدامها إلبالغ العامة خالل حاالت الطوارئ الكبرى وفقًا لـ Waterloo Region والمدن والبلدات في نطاق
Protection Act ، لعام 1990، قسم 3 )1(. سيتم تقديم المعلومات الشخصية المقدمة في هذه االستمارة إلى المنطقة، والشرطة والمدن والبلدات في نطاق 

Waterloo Region، والتي يجوز أيضا أن ترسل إنذارات عبر هذا النظام، للسكان المقيمين في بلدياتهم وفي بعض الحاالت ألشخاص خارج نطاق بلدياتهم. 
في مثل هذه الحاالت، سيحق لهم الوصول للمعلومات الخاصة باألفراد الذين تم إرسال اإلنذار لهم. يحق للطرف الثالث مقدم الخدمة للمنطقة معالجة هذه 

المعلومات. يتوافق جمع هذه المعلومات مع Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy ActوOntario Municipal Act كما أنه 
 .Emergency Management & Civil Protection Act  يخضع للسلطة القانونية لـ

 The Regional Municipality of Waterloo, Manager, :يتعين التوجه باألسئلة الخاصة بمعالجة معلوماتك الشخصية للعنوان التالي
Emergency Management Office, 150 Frederick Street, Kitchener, ON N2G 5J3، 519-575-4400، أو عن طريق البريد اإللكتروني    

 emergencymanagement@regionofwaterloo.ca

التوقيع*   التاريخ*   


