
ግንዛቤ ይኑሮት

ባለፉት ሶስት ቀናት ከቤተሰብዎ ጋር በመረዳዳት አሳልፈዋል?
በአስቸኳይ ክስተት ግዜ አገልሎቶችና መገልገልገያዎች ላይ ተጽእኖ ስለሚኖረው ቢያንስ ለሶስት ቀናት ምግብ፣ ውሀና አቅርቦቶች ሊኖሩ ይገባል፡፡

ዲሲ ይዘጋጁ!  
አስቸኳይ ግዜ ክስተት በፊት፣ ወቅት እና በኋላ 
የቤተሰብዎን ደህንነት ይጠይቁ 

እቅድ ማውጣት

ቀጠናው እንደ ሀሪኬን፣ ጎርፍ፣ የክረምት አውሎ ነፋስ፣ የሀይል መቋረጥ፣ 
በአሸባሪዎች ጥቃት እና በሌሎችም አይነት የአደጋ ክስተቶችን ሊጠቃ 
ይችላል፡፡  እያንዳንዱ አደጋ የተለያየ አይነት ችግር ይኖረዋል ስለዚህም 
እርሶና ቤተሰብዎ መዘጋጀት ይኖርበታል፡፡  

ለሀሪኬን ወይም ክረምት ወአውሎ ነፋስ እብዴት መዘጋጀት እንዳለቦት 
ያውቃሉ? ማን ያውቃልበስራ ቦታ አነጣጥሮ ተኳሸ ቢኖር? ስለስጋቱ 
ግንዛቤ ይኑሮት ከዛም ይዘጋጁበታል፡፡

ሊደርሱ ስለሚችሉ ስጋቶች የበለጠ ለማወቅ visit Ready.DC.gov 
ይጎብኙ፡፡

አደጋ በሚደርስ ግዜ የቤተሰብ አባላት የተለያየ አይነት ፍላጎት 
ይኖራቸዋል፡፡ ማንኛውም ነበር ቢየፋ እንዲሁም ተሸከርካሪ ወንበሩን 
ማስኬድ ወይም ልዩ ችሎታ የሚያስፈልገው የህክምና መሳሪያ ላይ 
ይጠየቃሉ፡፡  አሁኑኑ ያቅዱ በመሆኑም ለሚመጣው ግዜ ዝግጁ ይሆናሉ፡፡

•  ቤተሰብ፡- Ready.DC.gov/family
•  የቤት እንስሳት:- Ready.DC.gov/pets
•  አዛውንቶች:- Ready.DC.gov/seniors
•  �አካል ጉዳተኞች ሆነው አጋዥ መሳሪያ ለሚያስፈልጋቸው፡- Ready.

DC.gov/DAFN
•  ቤትዎትን እንዳይነሱ፡- Ready.DC.gov/home

አደጋ በማንኛውም ግዜ ሊከሰት ይችላል፡፡  አስቸኳይ ግዜ 

ክስተት ሲያጋጥም ማንኛውም የቤተሰብዎ አባል ምን ማድረግና 

የት መገናኘት እንዳለበት ማወቅ ይኖርበታል፡፡

እቅድ ማውጣት ወይም በቀጠናው በሚዘጋጁ ከብዙ ዝግጅቶች ውስጥ 
በአንዱ መሳተፍ  በአደጋ ወይም በአስቸኳይ ግዜ ክስተት ምን አልባትም 
እርሶንና ቤተሰብዎን በጣም የሚረዳ ነገር ሊሆን ይችላል፡፡ 

ከአስቸኳይ ግዜ ክስተት በፊት ቤተሰብዎን ይጠብቁ፡- 
• �በቀጠናው ይበልጥ ሊከሰት የሚችለው የአደጋ አይነትን 

ይገንዘቡ፡፡

• በሚሄዱበት ቦታ ሁሉ ስለአካባቢው ግንዛቤ ይኑሮት፡፡

• �አጠራጣሪ ወይም ያልተለመዱ ሁኔታዎችን ለባለስልጣናት 
ሪፖርት ያድርጉ፡፡

READY.DC.GOV



የተዘጋጀ እቃ ያሰናዱ

መረጃው ይኑሮት

አስቸኳይ ግዜ ክስተት በፊት፣ ወቅት እና በኋላ ቤተሰብዎን እንዴት ይጠብቃሉ፡- 

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 እርሶ እንዲዘጋጁና ደህንነቶ እንዲጠበቅ ያደርጋል፡፡

የእቅድዎት አካል የአስቸኳይ ግዜ ክስተት የተዘጋጀ እቃ ማሰናዳትን 
ማጠቃለል አለበት፡፡  ይህንን የተዘጋጀ እቃ ዝግጁ እንዲሆን ማድረግ 
እርሶና ቤተሰብዎት ለቀው በሚወጡበት ወቅት ግዜዎትን ይቆጥብሎታል፡
፡  የአስቸኳይ ግዜ ክስተት የተሰናዳ እቃ የእጅ መሳሪያዎች ሳጥን አይነት 
ሲሆን ለአጭር ግዜ የሚሆን አቅርቦቶችና መረጃዎችን የያዘ መሆን 
ይኖርበታል፡፡ 

የተዘጋጀ እቃ አሁኑኑ ዝግጁ በማድረግ በአስቸኳይ ክስተት 

ወቅት ግዜዎትን ይቆጥባሉ፡፡

አስቸኳይ ግዜ ክስተት እቃዎ ሁሉንም አቅርቦቶችዎን ሊይዝ የሚችል 
መሆን አለበት ነገር ግን ለሸክም ቀላል እንዲሆን በጀርባ የሚዝ ቦርሳዎ 
ወይም ተሽከርካሪ ያለውን ሻንጣዎን ይያዙ፡፡

የተዘጋጀው እቃ ጠቃሚ ነገሮችን መያዝ አለበት ማለትም፣ ለሶስተ ቀናት 
የሚቆይ ውሀና ምግብ፣ ባትሪ፣ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ የተዘጋጀ እቃ 
በባትሪ የሚሰራ ራዲዮ፣ መድሀኒት ከማዘዣው፣ ቅያሪ አልባሳት፣ የተወሰኑ 
መሳሪያዎች፣ ጠቃሚ የሆኑ ሰነዶች ቅጂ፣ የቤተሰብዎ ማግኛ መረጃ (ስልክ 
ቁጥር፣ ኢሜል፣ ወዘተ) እና ማንኘውም አይነት ልዩ ነገር፡፡  ምንም እንኳን 
እነዚህ ሁሉንም ባያጠቃልሉም፣ ከየት መጀመር እንዳለቦት ሀሳብ ይሰጦታል፡፡  

ለተሟላ ዝርዝር Ready.DC.gov/kit ይጎብኙ፡፡

ከአደጋው በፊት፣ በአደጋው ግዜና ከአደጋው በኋላ ከቀጠናው መንግስት 
የመጨረሳን፣ አካባቢያዊ መረጃ ይከታተሉ፡፡ 

ለበለጠ መረጃ ወደ Ready.DC.gov ይሂዱ!

•  �AlertDCይመዝገቡ፡- በኢሜል ማስጠንቀቂያ ወይም በጽሁፍ 
መልእክት/ኤስኤምኤስ በስልኮት እንዲደርሶት Alertdc.dc.gov 
በመጎብኘት ይመዝገቡ፡፡

•  �ነጻ የ HSEMA መተግበሪያን ያውርዱ፡- በአይፎን/አይፓድ እና 
አንድሮይድ መሳሪያዎች ላይ የሚሰራና ከአፕል መተግበሪያ ወይም 
ከጎድልፕሌይ ማከማቻዎች ይገኛል፣ ይህ መተግበሪያ የትም ቢሆኑ 
ወይም ምንም እያረጉ ቢሆን ይዘጋጃሉ፡፡ 

•  �ራዲዮውን ያዳምጡ፡- ወደ አካባቢው ጣቢያ በመቀየር ከቀጠናው 
መንግስት የሚተላለፈውን ይፋዊ መረጃና መመሪ ስርጭት ይከታተሉ፡፡

•  �አካባቢያዊ የቲቪ ዜናን ይመልከቱ፡- አካባቢያዊ የኬብል ቻናሎችን �
13፣ 16 ወይም አካባቢያዊ የዜና ጣቢያዎች ለማስጠንቀቂያዎችንና ትኩስ 
ዜናዎችን ያግኙ፡፡

•  �የ HSEMA ማህበራዊ ሚዲያን ይከታተሉ፡- ትዊተር at @DC_
HSEMA  ላይ ይፈትሹ እንዲሁም በ facebook.com/HSEMADC/ 
ላይ በፌስቡክ ይከታተሉን፡፡   

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፡፡

ከእኛ ጋር ይገናኙ፡-

2720 ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር አቬኑ፣ ኤስኢ አቬኑ፣ ኤስኢ  |  ዋሽንግተን ዲሲ 20032 

ስልክ፡- (202) 727.6161  |  ፋክስ:- (202) 715.7288

ቲቲዋይ:- (202) 730.0488  |  hsema.info@dc.gov


