
ግንዛቤ ይኑሮት

ባለፉት ሶስት ቀናት ከቤተሰብዎ ጋር በመረዳዳት አሳልፈዋል?
በአስቸኳይ ግዜ ክስተት ግዜ የእርዳታ ውስንነት ሊኖር ይችላል፡፡  ከአደጋው በኋላ ባሉት ሶስት ቀናት ወይም ችግሩ እስኪያልፍ ድረስ ቤተሰቦት 
በቂ ምግብ፣ ውሀና አቅርቦቶች ሊኖሩ ይገባል፡፡

ዲሲ ይዘ ጋጁ!  
አደጋ ማንም ላይ ሊርስ ይችላል በዚህም ሕጻናትና 
ወላጆች ሊለያዩ ይችላሉ

እቅድ ማውጣት

READY.DC.GOV

ቀጠናው እንደ ሀሪኬን፣ ጎርፍ፣ የክረምት አውሎ ነፋስ፣ የሀይል መቋረጥ 
እና ሌሎችም አይነት የአደጋ ክስተቶችን ያጋጥሙታል፡፡  የቤተሰብዎን 
ደህንነት ለመጠበቅ ለእያንዳንዱ የአደጋ ክስተት በተለያየ አይነት መንገድ 
ምላሽ መስጠት ይኖርቦታል፡፡  

ሀሪኬን ወይም የክተምት አውሎ ነፋስ ምን እንደሆነና እንዴት መወጣት 
እንደሚቻል ያውቃሉ? ቶርኔዶ ወይም መሬት መንቀጥቀጥ በሞኖር ግዜ 
እንዴት መጠለል እንደሚኖርቦት ያውቃሉ? ስለነዚህ የአደጋ ክስተቶች በ 
Ready.DC.gov ላይ ያጥኑ፣ ስለዚህም በአደጋ ግዜ ሁኔታዎች ላይ ጥሩ 
አማራጮችን መውሰድ ያስችሎታል፡፡

በአደጋ ወይም በአስቸኳይ ክስተት ግዜ እቅድ ማውጣት ትርጉም ያለው 
ነገር ነው እንዲሁም ለአስቸኳይ ግዜው ሁኔታ እንዲዘጋጁ ያደርጎታል፡
፡  ከቤተሰብዎ ጋር ቁጭ ይበሉና ስቸኳይ ግዜ ክስተት እቅድ በማውጣት 
ላይ ያግዙአቸው ከዛም የሁሉንም ደህንነት ለመጠበቅ ዝግጁ ይሆናሉ፡፡  
የቤተሰብ እቅዶ ማጠቃለል የሚኖርበት፡-

እርስ በርስ እንዴት መገናኘት ትችላላችሁ? 

በአስቸኳይ ክስተት ግዜ፣ ከከተማ ውጭ ያለን ሰው ማግኘት ወይም 
ከማውረት ይልቅ የጽሁፍ መልእክት መላክ ይቀላል፡፡  እያንዳንዱ 
የቤተሰብ አባል ለአንድ ሰው ይደውል፣ ይጻፍ ወይም ኢሜል ያድርግ፡፡  

የት ነው የምትገናኙት?

ከቤትዎት አቅራቢያ ከሰፈሮት ውጪ ለመገናኛነት ይምረጡ፡፡  ከት/ቤት፣ 
ከጓደኛዎ ቤት ወይም ከትምህርት በኋላ እንቅስቃሴውን ይለማመዱት፡፡

የቤተሰብዎን ማግኛና የመገናኛ ቦታ በጀርባ በሚታዘል ቦርሳዎት፣ በት/ቤት 
ማስታወሻ ደብተሮት ወይም በተንቀሳቃሽ ስልኮት ላይ ይያዙት፡፡

እሳት በቤትዎ በሚነሳ ግዜ እንዴት ማምለጥ ይችላሉ?

ከእያንዳንዱ ክፍል ሁለት ማምለጫ እቅድ ያውጡና በአመት ውስጥ ሁለት 
ግዜ ይለማመዱ፡፡

ከአደጋ ግዜ ክስተት በፊት እራሶትን ይጠብቁ፡- 

•  �ዋሽንግተን ዲሲ ምን አይነት የአደጋ ክስተት 
ሊያጋጥመው እንደሚችል ይማሩ፡፡

•  �በአካባቢዎት ምን እንዳለ የመልከቱ እንዲሁም ያዳምጡ፡፡

•  �ማንኛውም አይነት እንግዳ አደገኛ ሁናቴ ሁኔታ 
ከተመለከቱ፣ ለሚታመን አዋቂ ሰው፣ የፖሊስ ባልደረባ 
ወይም ለእሳት አደጋ ሰራተኛ በፍጥነት ያሳውቁ፡፡

ሕጻናት
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3.



የተዘጋጀ እቃ ያሰናዱ

መረጃው ይኑሮት

 

 

 

 

ከእኛ ጋር ይገናኙ፡-

2720 ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር አቬኑ፣ ኤስኢ አቬኑ፣ ኤስኢ  |  ዋሽንግተን ዲሲ 20032  
ስልክ፡- (202) 727.6161  |   ፋክስ:- (202) 715.7288
ቲቲዋይ:- TTY: (202) 730.0488  |  hsema.info@dc.gov

በአደጋ ግዜ በፊት፣ ወቅት እና በኋላ ቤተሰብዎን እንዴት ይረዳሉ፡- 

አስቸኳይ ግዜ ክስተት በፊት፣ ወቅት እና በኋላ ቤተሰብዎን እንዴት ይረዳሉ፡- ያለምንም ማስጠንቀቂያ በፍጥነት ሊደርስ ይችላል፡፡  ለበርካታ ቀናት 

ከጎረቤት ጋር ወይም በቤት ውስጥ መጠለያ ሊቆዩ ይችላሉ፡፡  የተለያዩ አደጋዎች ለእርሶ ምን እንደሆኑ ማወቅ በጣም ወሳኝ ነው፡፡  የዚህ መመሪያ 

መላዎች እርሶና ቤተሰብዎ እንዲዘጋጁና ደእንነታቹ እንዲጠበቅ ያደርጋሉ፡፡

አስቸኳይ ግዜ ክስተት እቃዎች ያሰናዱ፡፡  የአስቸኳይ ግዜ ክስተት የተሰናዳ 
እቃ የእጅ መሳሪያዎች ሳጥን አይነት ሲሆን ይህም ለደህንነቶት ይጠቅማል፡
፡  አስቸኳይ ግዜ ክስተት ከመከሰቱ በፊት ቤተሰቡ የተዘጋጀ እቃ ማሰናዳቱ 
ጠቃሚ ነው፡፡  

አስቸኳይ ግዜ ክስተት የተዘጋጀው እቃ በትልቅ ሳጥን ወይም በጀርባ 
በሚታዘል ቦርሳ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ለሸክም ቀላል መሆኑን 
እርግጠኛ ይሁኑ፡፡  የተዘጋጀው እቃ መሆን ያለበት፡- 

•  የቤተሰብዎን ማግኛ መረጃ (ስም፣ ስልክ ቁጥርና ኢሜል)
•  የታዘዘ መድሀኒት
•  ባትሪ
•  አስፈላጊ አልባሳት
•  የጥርስ ብሩሽና ጸጉር ማበጠሪያ
•  የማይበላሹ ምግቦች
•  ባለቀለም መጸሀፍና ከለር
•  የጉዞ መጨዋቻ
•  የሚወዱትን አሻንጉሊት ይያዙ

ከአደጋው በፊት፣ በአደጋው ግዜና ከአደጋው በኋላ 
ደህንነቶ የተጠበቀ እንዲሆን ከቤተሰብና ከአጋዥ 
ማለትም ከፖሊስ ባልደረባ፣ እሳት አደጋ ሰራተኞች፣ 
አስተማሪዎች፣ ዶክተሮችና ነርሶች የሚሰጥ መመሪያን 
መስማት፡፡

ለበለጠ መረጃ ወደ �
READY.DC.GOV 

ይሂዱ

ቤተሰቦቼን እንዴት 

እና የት ማግኘት 

እንደምችል 

አውቃለሁ

ይህ ሰነድ የተዘጋጀው ከ FEMA የገንዘብ ፕሮግራሞች የስራ አመራር ቦርድ፣ ዩ.ኤስ የሀገር ውስጥ ደህንነት ክፍል በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው፡፡ በዚህ ሰነድ ላይ የተገለጹ ነጥቦች ወይም ሀሳቦች የይፋዊ ቦታን ወይም የ FEMA የገንዘብ �
ፕሮግራሞች የስራ አመራር ቦርድን ወይም የዩ.ኤስ የሀገር ውስጥ ደህንነት ክፍል ፖለቲካን የግድ ይገልጻሉ ማለት አይደለም፡፡


