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Enjoy Camping … Leave No Trace! 

 خلفك ! 
ً
ك أثرا  إستمتع بالتخييم .... وال تتر

 

No amount of regulation will preserve nature unless each 
of us makes a personal effort to lessen our impact. To 
ensure a safe and joyful trip through our park, kindly 
adhere to the rules and regulations. 
 

ال يمكن ألي قدر من التنظيم الحفاظ عىل الطبيعة ما لم يكن كل 
. لضمان رحلة آمنة وب  هيجة  ةجهدا شخصيا لتقليل تأثي  واحد منا يبذل 

ام بالقواعد واللوائح.  ز ي المحمية، يرجى االلي 
 من فز

PLAN AHEAD AND PREPARE 
Find out about the area you will be visiting, including any 
regulations or restrictions. Be sure to have maps, proper 
clothing, equipment, food, and water. Keep your group 
size to 10 or less (this is recommended everywhere). 
 

 
ً
 خطط لرحلتك وأستعد جيدا

ي ذلك أي لوائح أو  
ي ستقوم بزيارتها، بما فز

يجب معرفة المنطقة الت 
تعليمات. يجب التأكد من أن يكون معك الخرائط والمالبس المناسبة 

ي والمعدات والمواد ا
لغذائية والمياه. حافظ عىل حجم مجموعتك فز

 أفراد أو أقل.   10التخييم 

LEAVE WHAT YOU FIND 
Plants, animals, and cultural sites and artifacts should all 
be left for the next person to enjoy. Leave natural areas 
the way you find them. 
 

 
 أترك المكان كما وجدتة 

ك النباتات والحيوانات والمواقع الثقافية واألثرية والبيئة  يجب أن تي 
 .الطبيعية كما وجدتها حت  يستمتع بها الزائرين من بعدك

 
RESPECT WILDLIFE AND NATURE 
Don’t feed, chase, or harass wildlife and be sure to hang 
your food well out of reach of animals. Don’t collect, 
remove, disturb, or damage any material, whether living 
or dead from the Park (this specifically includes geological 
& archeological materials, fossils, and plants). 

 
ية  م الطبيعة والحياة التر  إحتر
ية، ورجاء التأكد من حفظ  ممنوع إطعام أو إزعاج الحيوا نات اليى
ممنوع جمع أو تحريك أو تدمي  مكونات  طعامك بعيدا عن الحيوانات. 

ي المحمية ويشمل ذلك  
البيئة الطبيعية واألنظمة اإليكولوجية فز

 .المكونات الجيولوجية واألثرية، الحفريات، النباتات، الحيوانات(

 
MINIMIZE CAMPFIRE IMPACTS 
Use designated campsites where possible. Use a 
lightweight backpacking stove to minimize the impact. 
 

 
 حاول الحد من اآلثار البيئية السلبية للتخييم 

ي المواقع المخصصة لذلك من قبل المحمية. يفضل 
يفضل التخييم فز

 إستخدام بوتاجاز محمول صغي  أو معدات مشابهه قدر اإلمكان. 
 

DISPOSE OF WASTE PROPERLY 
Carry out what you carry in; bury human waste in a hole 
4-8 inches deep, away from water, trails, and campsites. 
All garbage and litter must either be deposited in 
containers provided, or taken with you when you leave. 
Do not throw any garbage or wastes, liquid or solid, into 
the natural environment.    
 

 تخلص من النفايات بشكل مناسب 
حاول ان تغاد الموقع بجميع ما وصلت به. يفضل دفن النفايات  

ي حفرة بعمق من 
ية فز بوصة، بعيدا عن الماء والطرق،   8-4البشر

ي حاويات ومواقع التخييم. إما أن تودع كل القمامة 
والفضالت فز

ي موقع التخييم، أو أخذها معك عند المغادرة. إلقاء النفايات 
القمامة فز

ية ي الصحراء يدمر الحياة اليى
 .فز

 
 

 
 



CAMPFIRES 
Within campgrounds and other recreation areas, fires 
may only be built in fire rings, stoves, grills, or fireplaces 
provided for that purpose. Be sure your fire is completely 
extinguished before leaving. Do not leave your fire 
unattended. You are responsible for keeping fires under 
control. 
 

ان التخييم   نتر
ي مواقع 

ي المناطق المخصصة لذلك فز
ان فز يجب أن يتم إشعال ني 

التخييم. تأكد من أن النار قد إنطفأت تماما قبل أن تغادر الموقع. ال 
ان بدون وجود أحد بجوارها. أنت مسئول عن السيطرة عىل  ك الني 

تي 
ي تشعلها. 

ان الت   الني 

Vehicles 
No person shall enter, travel in, or leave the park in or 
with any vehicle other than by roads or tracks or routes 
designated as access routes by the Park Authority. 
Vehicles must remain on the designated roads at all times 
and off-road driving or driving on closed or no-entry roads 
is a serious offence.  
 
 

 مركبات ال
مغادرتها داخل أو مع أي مركبة ال يجوز ألي شخص دخول المحمية أو 

ي حددتها إداره المحمية.  
بخالف الطرق أو المسارات أو الطرق الت 

ي جميع األوقات، إن 
يجب أن تبق  المركبات عىل الطرق المخصصة فز

القيادة خارج المسارات الرسمية عىل الطرق الوعرة أو القيادة عىل  
ي ال يمكن الدخول إليها تعد 

ة.  الطرق المغلقة أو الت   مخالفة خطي 

RESPECT NATURAL SITES 
Please be aware of the natural, heritage and 
archaeological value of the ancient sites in the Park. 
Please do not draw, paint or climb structures and do not 
touch the petrified remains. 
 

م المواقع األثرية وال  إحتر
ً
 طبيعية فضال

اثية فز المحمية، يرجى عدم   من فضلك انتبه اىل القيمة االثرية والي 
األشجار تسلق المواقع و الصخور والرسم عليها، ويمنع لمس أو تغيي  

اثية. والطبيعية  وجميع مكونات البيئة الجيولوجية المتحجرة   والي 

EMERGENCY 
In emergency cases, try to reach the nearest hospital in 
the Fifth Settlement area. Park Rangers are always ready 
to help when are in duty. 
 

 

 الطواريء
ي حاالت 

ي  ، يجب التوجة إىل أقرب الطوارئ الطبيةفز
ي فز

مستشقز
فريق عمل المحمية جاهز دائما للمساعدة عندما   . التجمع الخامس

ي المحمية. 
 يكونون فز

The Petrified Forest Protected Area team wishes you a 
happy and enjoyable visit. 

 .يتمتز لكم زيارة سعيدة وممتعةالغابة المتحجرة فريق عمل محمية 

 
 


