
 آماده شوید برای یک فاجعه  
 کالیفرنیا   اگر در 

ی
را تجربه   بآتش سوزی ، زلزله یا سیل چون یک فاجعه طبییع شما ، ممکن است یم کنید زندگ

ن با کنید.  ین فرد ذیل، شما  ساده مرحلهپنج در نظر گرفت  را  یش ا خو ت ،هستید خود و خانواده خود کمک برای  بهت 

 . سازید برای مقابله با فاجعه آماده 

 

 هشدار ها را دریافت کنید  : ۱مرحله 
  سایت وپ فاجعه در در مورد برای دریافت هشدارهاwww.CalAlerts.org   ثبت نام کنید 
  ید   ۲-۱-۱برای کسب معلومات بیشت  از طریق تلیفون خویش به شماره  تماس بگتر

 کنیدیک پالن طرح  : ۲مرحله 
  یس همه تماس شماره های  لیست آنها داشته  به اشخاص یکه ممکن است نیاز به دست 

 باشید، تهیه کنید 
  یک سازید از قبل این لیست را با خانواده خود بخاطریکه ممکن است در وقت یک  شر

 شوید  جدا فاجعه از هم  
  کنید تمرین    را  نماید   ملقات یم نجا آدر محل یکه همه و  در حالت اضطرار نحوه تخلیه 

 یک بکس دستی آماده کنید : ۳مرحله 
  ماید  آماده ندست  بکس شی    ع تخلیه کنید  استید   برای زمانن که مجبور 
  ین )بانک نوت های ها و پول  از جمله اسناد، لیست داروها ، عکسیش خو  وسایل مهمت 

 بکس دست  جا به جا کنید   آن  در ( را  کوچک
  ید  تلیفون چارچر  و تلیفون فراموش نکنید که  خود را بگتر

   صندوق اقامت بسازید یک : ۴مرحله 
  برای زمانن که نیم توانید خانه خود را ترک کنید یک صندوق اقامت درست کنید 
  ی  ها دست  و خریطه که خراب نیم شود، آب، دارو، چراغ نی  غذامواد چون اولیه  لوازم

 قرار دهید صندوق آن در اشغال را 
   ه کنید تا سه روز دوام  کند  سیع کنید آنقدر ذختر

 به دیگران کمک کنید : ۵مرحله 
   آماده کمک به اطرافیان خود باشید که ممکن است در هنگام یک فاجعه کمت  بتوانند به

 نمایند خود 
ی

 رسیدگ
 

 
ایط اضطراری، خونرسدی خود را حفظ کرده و از دستورالعمل های   به یاد داشته باشید، در صورت بروز شر

وی کنید. راهنمای آماده         سازی در مقابل فاجعه در کالیفرنیا پولیس، اطفایه و مقامات محیل پتر
(Listos California Disaster Ready)  از این وپ سایت دانلود نماید را :www.ListosCalifornia.org 

                   
 www.ChocMoose.com https://youtu.be/kHBldY0SAzE  گرافیک توسط           

http://www.calalerts.org/
http://www.listoscalifornia.org/
http://www.chocmoose.com/
https://youtu.be/kHBldY0SAzE

