د ناورین حالت لپاره چمتو اوس
که تاسو په کالیفورنیا ک ژوند کوئ  ،تاسو ممکن طبیع ناورین حالت لکه د اور  ،زلزل یا سیالب تجربه کړئ .د
دې پنځه ساده ګامونو په تعقیب  ،تاسو غوره شخص یاست چ تاسو او ستاسو کورن د ناورین حالت لپاره چمتو
کولو ک مرسته وکړئ.

خبتیا ترالسه کړئ
لومړی ګام  :ر



خبداریو لپاره خپل نوم ثبت کړئ.
په  www.CalAlerts.orgویب پاڼه ک د ناورین حالت ر
د نورو معلوماتو لپاره  ،په خپل تلیفون ک  ۲-۱-۱ته زنګ ووه

دویم ګام :یو پالن جوړ کړئ




د ټولو هغو خلکو د اړیکو شمبو لیست جوړ کړئ چ تاسو ورته د الرسیس اړتیا لرئ
دا لیست دمخه له خپل کورن رسه رسیک کړئ ځکه چ تاسو ممکن په ناورین حالت ک
جال یس
تمرین وکړئ چ څنګه په ببن حالت ک ځای په ځای یس او چبی یوبل رسه وین

الس بکس چمتو کړئ
دریم ګام :یو ي




د هغه وخت لپاره کله چ تاسو غواړی ژر تر ژره ووزی  ،یو الیس بکس چمتو کړئ
خپل ډیر مهم توک لکه اسناد  ،د درملو لیست  ،عکسونه او پیس (کوچن بانک نوټونه) په
الیس بکس ک ځای پر ځای کړی.
خپل تلیفون او چارجر هب نکړی

څلورم ګام :د هستوګن صندوق جوړ کړئ




کله چ تاسو غوښتل ژر تر ژره ووزی د هغه وخت لپاره د هستوګن صندوق جوړ کړی.
ځین لومړن توک په صندوق ک ولرئ لکه هغه خواړه چ خراب نس ،اوبه  ،درمل  ،فلش الئټونه
او د کثافاتو کڅوړې.
هڅه وکړئ چ د دریو ورځو لپاره کاف خواړه زیرمه کړئ

پنځم ګام  :له نورو رسه مرسته وکړی


د شاوخوا خلکو رسه مرسن لپاره چمتو اویس څوک چ په ناورین حالت ک د ځان ساتنه نس کوالی

په یاد ولرئ  ،ناوړین حالت ک  ،ارامه اویس او د پولیسو  ،اور وژن ادارې او ځان چارواکو الرښوون تعقیب کړئ .په
کالیفورنیا ک د ناورین حالت لپاره د چمتو کولو الرښود
( )Listos California Disaster Readyله دې ویب پان څخه ډاونلوډ کړئwww.ListosCalifornia.org:

https://youtu.be/6QABs1nH7ok

گرافیک د www.ChocMoose.com

