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ال تجري بسرعة أو تعدو ببطء خارج المناطق الُمسّيجة

من أجل سالمتك:
ال تطعم wongari )كالب الدينغو(، فهي لديها ما يكفيها من الغذاء البري.  •

اجعل األطفال والمراهقين على مقربة منك.  •

امشي في مجموعات.  •

ال تجري بسرعة أو تعدو ببطء.  •

عسِكر في المناطق الُمسيَّجة عندما يكون ذلك ممكًنا.  •

احفظ األطعمة والمشروبات والقمامة في أماكن/حاويات مغلقة - ال تقم أبداً   •
بتخزين الطعام في الخيام.

ال تترك الطعام أو القمامة أو السمك أو الُطعم بدون مراقبة.  •

ال تأخذ الطعام إلى ضفاف البحيرة.  •

احمل عصا أو مظلة للحماية.  •

ابلغ عن األشخاص الذين يطعمون wongari )كالب الدينغو(؛ ارسل   •
dingo.ranger@des.qld.gov.au صورهم إلى

 تحذير!
wongari )كالب الدينغو( في جزيرة K’gari متوحشة وال يمكن التنبؤ بسلوكياتها.  •

من المخالف للقانون إطعام كالب الدينغو أو إزعاجها بأية طريقة.  •
إنها خطرة، خاصة عندما ال يمنحها الناس مساحتها الخاصة.  •

يمكن أن تعضك كالب الدينغو وتسبب لك إصابات خطيرة.  •

)Fraser جزيرة( K’gari
Great Sandy National Park ،منطقة ُمدرجة في قائمة التراث العالمي

 .Butchulla المالك التقليديون للجزيرة ُهم شعب 
.wongari ويطلقون على كالب الدينغو البرّية اسم ،K’gari يطلقون على الجزيرة اسم

 wongari ال تطعم
)كالب الدينغو( أبداً

امشي في مجموعات

 wongari حافظ على المسافة الخاصة بك - أعِط
)كالب الدينغو( مساحتها الخاصة

اجعل األطفال على مقربة منك

ال تجري عندما تقترب منك 
wongari )كالب الدينغو(

إذا اقتربت منك wongari )كالب الدينغو( وشعرت بخطر يهددك:
حافظ على هدوئك.  •

ال تركض؛ سوف تطاردك.  •

قف مستقيماً بالكامل.  •

حافظ على ذراعيك ملتصقين بجسدك، ودائماً واجه wongari )كالب الدينغو( وجهاً لوجه.  •

انسحب بهدوء إلى منطقة آمنة - سيارة أو مكان ُمسيَّج.  •

اصرخ لطلب المساعدة.  •

اخبر أحد ُحّراس الحديقة الوطنية بأية حوادث. )الهاتف: 9150 4127 أو البريد   •
)dingo.ranger@des.qld.gov.au :اإللكتروني

إذا تعّرضت إلصابة: اتصل برقم الثالثة أصفار )000( 

  معلومات حول السالمة في المتنزهات 
)Arabic( والمناطق البرية في كوينزالند: عربي 

السالمة من كالب الدينغو!


