
 

ပစ�ည်းအထပ်ုြပငဆ်ငပ်ါ။ အစအီစဉ်ချမှတ်ပါ။ 

သတငး်နားေထာင�်ကည့်��ပါ။ 

 

ြဖစ်�ိငုသ်ည့် ေဘးအ��ရာယမ်ျား�ငှ့ ်အြခားေသာ အေရးေပါ်အေြခအေနများ အတကွ ်�ကို တငြ်ပငဆ်ငထ်ားရန ်အေရး�ကီးပါသည်။  သဘာဝေဘးအ��ရာယမ်ျား �ငှ့ ်

လူေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေပါ်သည့် ေဘးအ��ရာယမ်ျားသည် မည်သည့်အချနိ်၊ မည်သည့်ေနရာမဆိ ု�ုတတ်ရက် ြဖစ်ပွား�ိငုသ်ည်။ လူတိငုး်လပ်ု�ိငုသ်ည့် များစွာအကျိုး�ိှမည့် 

ေဆာငရွ်က်မ�သံးုမျို း�ိှပါသည်။ ပစ�ည်းအထပ်ုြပငဆ်ငပ်ါ။ အစီအစဉ်ချမှတပ်ါ။ သတငး်နားေထာင�်ကည့်��ပါ။ 

Be Red Cross Ready အေရးေပါ်အေြခအေနအတက်ွ 

�ကိုတငြ်ပငဆ်ငေ်ရး စစ်ေဆးရန်စာရငး် 

 

❑ က��်ပ်ု၏ လူမ�အသိငုး်အဝုိငး်တွင ်အများအားြဖင့ ်မည်သည့်အေရးေပါ် 

အေြခအေနများ သိုမ့ဟတု ်မည်သည့ ်ေဘးအ��ရာယ်များ 

ြဖစ်ေလ�့ှိသည်ကို သထိားပါသည်။ 

❑ က��်ပ်ုတငွ ်မိသားစု ေဘးအ��ရာယ်ကာကွယ် ေရး အစီအစဉ်�ှိ�ပီး 

ေလက့ျင့ထ်ားပါသည်။ 

❑ အေရးေပါ်အေြခအေနအတကွ် �ကိုတငြ်ပငဆ်ငထ်ားေသာ 

အထုပ်�ှိပါသည်။ 

❑ ကိုယ့်အိမ်ေထာငစု်ဝငမ်ျားထဲမှ အနည်းဆုံးတစ်ဦးသည် CPR/AED 

အသံုးြပုနည်း သငတ်နး်ရ�ှိထားပါသည်။ 

❑ က��်ပ်ု၏ လူမ�အသိငုး်အဝုိငး် �ကိုတငြ်ပငဆ်ငမ်�တငွ ်အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစရနအ်တွက ်ေဆာငရွ်က်ခ့ဲပါသည်။ 

 

 

ပစ�ည်းအထုပ်ြပငဆ်ငပ်ါ 

 

အစအီစဉ်ချမှတ်ပါ 

အနည်းဆံးုအဆင့ ်ေအာက်ပါေဖာ်ြပထားေသာ ပစ�ည်းများကုိ လက်ဝယ်ထား�ိှပါ။ 

ပစ�ည်းများကို အိမ်တွငသ်ံုးရန ်သိုမ့ဟုတ် အေရးေပါ်စွန ့ခ်ွာရမည် ဆုိပါက အသံုးြပု�ိငုရ်န ်

သယ်ေဆာငရ်လွယ်မည့် အေရးေပါ်အေြခအေနအတွက် �ကိုတငြ်ပငဆ်ငမ်� ပစ�ည်းထုပ်ထဲ 

ထည့်ထားပါ။ 

◾ ေရ။ လူတစ်ဦးလ�င ်တစ်ရက်တစ်ဂါလန�်�နး် (အေရးေပါ်စွန ့ခ်ာွရနအ်တွက ်3 ရက်စာ၊ 

အိမ်တွငသ်ံုးရနအ်တွက် 2 ပတ်စာ) ◾ အစားအေသာက်။ မပုပ်သိုး�ိငုေ်သာ အစားအစာများ၊ 

ြပငဆ်ငရ်လွယ်ေသာ အစားအစာများ (အေရးေပါ်စွန ့ခ်ွာရနအ်တကွ ်3 ရက်စာ၊ 

အိမ်တွငစ်ားသံုးရနအ်တွက် 2 ပတ်စာ) ◾ ဓာတ်မီး ◾ ဓာတ်ခဲအားသံုးေသာ သိုမ့ဟုတ ်

လက်�ငှ့လ်ှည့်ရေသာ ေရဒယီို (ြဖစ်�ိငုလ်�င ်NOAA မိုး ေလဝသေရဒယီိ)ု ◾ ဓာတ်ခဲအပိုများ ◾ 

ေ�ှးဦးသူနာြပုပစ�ည်းထုပ် ◾ ေဆးဝါးများ (7 ရက်စာ) �ငှ့ ်ေဆးပစ�ည်းများ ◾ 

အမျိုးမျိုးသံုး�ိငုေ်သာ ကိရိယာ ◾ သန ့စ်ငမ်� �ငှ့ ်တကိုယ်ေရသန ့�်ှငး်မ� ပစ�ည်းများ 

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ စာရွက်စာတမ်း မိတ� ူများ (ေဆးဝါးစာရငး် �ငှ့ ်သက်ဆုိငရ်ာ 

ကျနး်မာေရးအချက်အလက်၊ ေနရပ်လိပ်စာ အေထာက်အထား၊ အိမ်စာချုပ/်ငာှးရမ်းသည့်စာချုပ်၊ 

�ိငုင်ကံူးလက်မှတ်များ၊ ေမွးစာရင်းလက်မှတ်များ၊ အာမခံေ�ကးများ) ◾ မိသားစုဝငမ်ျား၏ 

လက်�ှိဓာတ်ပံုများ၊ အထူးသြဖင့ ်ကေလးများအတွက် ေြခာက်လတစ်�ကိမ ်

အသစ်�ိုက်ထားေသာဓာတ်ပံုများ၊ • ဆဲလ်ဖုနး်�ငှ့အ်ားသွငး်ကိရိယာ ◾ မိသားစ ု�ငှ့ ်

အေရးေပါ်အေြခအေနအတွက ်ဆက်သွယ်မ�အချက်အလက် ◾ ေငသွားအပိုများ ◾ 

အေရးေပါ်အေြခအေနအတွက်ေစာင ်◾ သငေ်နထုိငသ်ည့်ဧရိယာေြမပံု(များ) 
မိသားစုဝငအ်ားလုံး၏ လုိအပ်ချက်များကုိ ထည့်စဉ်းစား�ပီး အထပ်ုထတဲငွ ်

ပစ�ည်းများထပ်ြဖည့်ပါ။ ေနာက်ထပ်လုိအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်းရန် အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစမည့် အ�ကံြပုထားေသာ ပစ�ည်းများ။ 

◾ ေဆးကိရိယာများ (နား�ကားကိရိယာများ�ငှ့် ဓာတ်ခဲအပိုများ၊ မျက်မှနမ်ျား၊ မျက်ကပ်မှနမ်ျား၊ 

ေဆးထုိး�ပတ်များ၊ လက်ကိုငတ်ုတ်) ◾ ကေလးငယ်အတွက ်ပစ�ည်းများ (�ိုဘ့ူးများ၊ �ိုမ့�န ့မ်ျား၊ 

ကေလးငယ်အစားအစာ၊ အညစအ်ေ�ကးခံဒိငု်ပါများ) ◾ ကေလးများအတွက် 

ဂိမ်းများ�ငှ့က်စားစရာများ ◾ အိမ်ေမွးတိရစ�ာနအ်တွက် ပစ�ည်းများ (လည်ပတ်၊ လည်ပတ်�ကိုး၊ 

အိုငဒ်၊ီ အစားအစာ၊ သယ်ေဆာငရ်နအ်ိမ်၊ အစာခွက်) ◾ အြပနအ်လှနဆ်က်သွယ်ေရးစက်များ 

ကားေသာ့�ငှ့အ်ိမ်ေသာ့ အပိုများ ◾ စည်သွတ်ဘူးေဖာက်တံ 
သငေ်နထိငုသ်ည့်ဧရိယာတငွ ်ြဖစ်ေလ့�ိှသည့် ေဘးအ��ရာယ်အမျိုးအစားများ အေပါ်မူတည်�ပီး 

အမ်ိတငွထ်ားရန် သိုမ့ဟုတ ်ပစ�ည်းထပ်ုထထဲည့်ထားရန် ေနာက်ထပ်ပစ�ည်းများ။ 

◾ ခရာ ◾ N95 သိုမ့ဟုတ် ခွဲစိတ်ခနး်သံုးမျက်�ာှဖံုးများ ◾ မီးြခစ်ဆံများ ◾ မိုးကာအကၚ်္ီျ၊ ေဘာငး်ဘီ 

ပဝါများ ◾ လုပ်ငနး်သံုးလက်အိတ်များ ◾ သင့်အိမ်ကို ကာကွယ်ရနက်ိရိယာများ/ပစ�ည်းများ 

အဝတ်အစားအပို၊ ဦးထုပ်၊ �ငှ့ ်ေတာင့တ်ငး်ေသာ �ှူးဖိနပ် ◾ ပလတ်စတစ်အခငး်များ ◾ 

ေကာ်ကပ်တိတ်များ ◾ ကတ်ေ�ကးများ ◾ အိမ်သံုးခ�တ်ေဆးရည် ◾ ေဖျာေ်ြဖေရးပစ�ည်းများ 

ေစာငမ်ျား သိုမ့ဟုတ် အိပ်ရာအိတ်များ ◾ ေနပူခံလိမ်းေဆး ◾ ပိုးမ �ားများကို�ငှေ်သာေဆး 

 သင့မ်ိသားစု သိုမ့ဟုတ် အိမ်ေထာငစ်ုဝငမ်ျား�ငှ့ ်ေတွ�ဆုံေဆွးေ�းွပါ။ 

 သငေ်နထုိငသ်ည့်ေနရာ၊ ေလလ့ာသင�်ကားသည့်ေနရာ၊ အလုပ်လုပ်သည့်ေနရာ�ငှ့ ်

ကစားသည့်ေနရာများတွင ်ြဖစ်�ိငုေ်ြခအများဆုံး�ှိေသာ အေရးေပါ်အေြခအေနများအတွက ်

မည်သို ့ြပငဆ်င�်ပီး မည်သိုတ့ံု ့ြပနမ်ည်ကို ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငပ်ါ။ 

 အိမ်ေထာငစ်ုဝငတ်စ်ဦးချငး်၏ တာဝနဝ်တ� ရားများကို ချမှတ်ထား�ပီး အသင်းအဖွဲ�တစ်ဖွဲ�ကဲ့သို ့ 

ဝိုငး်ဝနး်ေဆာငရွ်က်�ကရန ်စီစဉ်ထားပါ။ 

 အိမ်ေထာငစ်ုဝင ်တစ်ဦးဦးအေနြဖင့ ်စစ်မ�ထမ်းေနပါက သိုမ့ဟုတ် လုပ်ငနး်အရ 

ပံုမှနခ်ရီးသွားရပါက ၎ငး်တိုအ့ေဝးေရာက်ေနလ�င ်မည်သိုတ့ံု ့ြပနမ်ည်ကို စီစဉ်ထားပါ။ 

 သင့အ်ိမ်ေထာငစ်ုဝငတ်စ်ဦးဦးအေန�ငှ့ ်မသနစ်ွမ်းမ� အပါအဝင ်ဝငထွ်က်သွားလာေရး 

သိုမ့ဟုတ် လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်က်မ�ဆုိငရ်ာ လိုအပ်ချက်များ�ှိပါက သင့မ်ိသားစု၊ 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသူများ�ငှ့ ်ပံ့ပိုးသူများ�ငှ့အ်တူ သင့ေ်လျာ်သလို အေရးေပါ်စွန ့ခ်ွာရန ်

အစီအစဉ်အြပည့်အစံု �ကိုတငြ်ပငဆ်င်ထားရန ်စဉ်းစားပါ။ အေရးေပါ်အေြခအေန သိုမ့ဟုတ ်

ေဘးအ��ရာယ်အေြခအေန ြဖစေ်နစဉ် လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်က်�ိငုစ်ွမ်းများ �ငှ့ ်

ြဖစ်�ိငုေ်ြခလိုအပ်ချက်များကို တစ်ကိုယ်ေရစစ်ေဆးအကဲြဖတ်မ� လုပ်�ပီး ကူညီရနအ်တွက ်

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ ပံ့ပိုးမ�ေပးသူအုပ်စု တစ်စုြပငဆ်ငထ်ားပါ။ 
အေရးေပါ်အေြခအေနြဖစ်ေနစဉ် တစ်ေနရာစ ီေရာက်ေနလ�င ်မည်သိုေ့ဆာငရွ်က်မည်ကုိ 

�ကိုတငစ်ီစဉ်ထားပါ 

 ေတွ�ဆုံမည့်ေနရာ�စှ်ခု ေရွးချယ်ထားပါ— 

1. မီးေလာငြ်ခငး်ကဲ့သို ့ �ုတ်တရက ်အေရးေပါ်အေြခအေနမျိုးတွင ်

သင့အ်ိမ်အြပငဘ်က်ေနရာတစ်ခု။ 

2. သငအ်ိမ်ြပန၍်မရေသာ အေြခအေန သိုမ့ဟုတ ်သင့က်ို အေရးေပါ်စွန ့ခ်ွာခိုငး်သည့် 

အေြခအေနမျိုးတွင ်သင့ရ်ပ်ကွက်အြပငဘ်က်။ 

ေ���လျားသွားလာ�ိငုမ်� အကူကိရိယာကို အသံုးြပုေသာ ပုဂ�ိုလ်များအေနြဖင့ ်�ကံုရ�ိငုသ်ည့ ်

သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရး အခက်အခဲများကိ ုထည့်သွငး်စဉ်းစားပါ။ 

  



 ဧရိယာြပငပ်�ှိ အေရးေပါ် ဆက်သွယ်ရန ်ပုဂ�ိုလ်တစ်ဦးဦးကို ေရွးချယ်ထားပါ။ 

ေဒသခံဖုနး်လိုငး်များကို အလွနအ်က�ံ အသံုးြပု�ကေသာအခါ သိုမ့ဟုတ် လိုငး်ပျက်ေသာအခါ 

တက်စ်ပိုရ့န ်ပိုမိုလွယ်ကူ�ိငုသ်ည်။ အေရးေပါ်ဆက်သွယ်ရနပ်ုဂ�ိုလ်၏ အချက်အလက်ကိ ု

လူတိုငး်မှတ်ထားသင့်�ပီး ေရးထားေပးပါ သိုမ့ဟုတ် ဆဲလ်ဖုနး်ထဲတွင ်မှတ်သားထားေပးပါ။ 

 အြခားေသာ ဆက်သွယ်ေရးနည်းလမ်းများကို မှတ်သားထားပါ (အီးေမးလ်၊ တက်စ်၊ 

ဖုနး်ဆက်ြခငး်၊ စာပို ့ြခငး်၊ အြခားလူမှတစ်ဆင့်၊ စသြဖင့)်။ 
အေရးေပါ်စွန ့်ခွာရမည် ဆိပုါက ေဆာငရွ်က်မည့်ကိစ�များကုိ စီစဉ်ထားပါ 

 ဘယ်ေနရာသိုသ့ွားမည်၊ ထုိေနရာသိုေ့ရာက်�ှိရန ်ဘယလ်မး်ေ�ကာငး်ြဖင့ ်သွားမည်ကို 

ဆုံးြဖတ်ပါ။ ဟိုတယ် သိုမ့ဟုတ ်မိုတယ် တစ်ခုခုသို ့ သွားေရာက်တည်းခိုရန၊် 

ေဘးကငး်လံုြခံုသည့်ေနရာ�ှိ မိတ်ေဆွများ သိုမ့ဟုတ် ေဆွမျိုးများ�ငှ့ ်သွားေနရန ်သိုမ့ဟုတ် 

လိုအပ်လာခဲ့လ�င ်အေရးေပါ်စနွ ့ခ်ွာမ�ေဂဟာတွင ်ခိုလံုရန ်ေရွးချယ်�ိငုသ်ည်။ 

 

Red Cross Emergency App အစီအစဉ်  ကုိ ေဒါငး်လုဒယူ်ပါ၊ သိုမ့ဟုတ ်

redcross.org တငွ�်ကည့်�� �ပီး emergency app ကုိ�ှာပါ။ 

ယငး် app သည် ေဘးအ��ရာယ်အေြခအေနများ အတွက ်မည်သို ့ြပငဆ်ငရ်မည် �ငှ့ ်

မည်သိုတ့ံု ့ြပနရ်မည်ကို က�မ်းကျငသ်ူ၏အ�ကံြပုချက် ေပးထား�ပီး ဖွင့ထ်ားေသာ Red Cross 

ခိုလံုမ�ေဂဟာများ တည်�ှိရာေြမပံုတစ်ခုပါဝငသ်ည်။ 

 ေရွးချယ်ထားေသာေနရာသို ့ သွား၍မရ�ိငုခ်ဲ့လ�င ်အနည်းဆုံး အြခားတစ်ေနရာသိုသ့ွားရန ်

�ကိုတင်ြပငဆ်ငထ်ားပါ။ 

 သင့အ်ိမ်မှ အေရးေပါ်စွန ့ခ်ွာမ�ကို တစ်�စှ်လ�င ်�စှ်�ကိမ်ေလက့ျင့ပ်ါ။ စီစဉ်ထားေသာ 

အေရးေပါ်စွန ့ခ်ာွရန ်လမ်းေ�ကာငး်တွင ်ကားေမာငး်�ကည့်�ပးီ ေြမပံုြပထားေသာ 

လမ်းများသိုသ့ွားလာ၍မရ�ိငုခ်ဲ့လ�င ်အြခားလမ်းေ�ကာင်းများကို ေရးမှတ်ထားပါ။ 

အိမ်ေထာငစ်ု/မိသားစဝုငမ်ျား အားလံုးအေန�ငှ့ ်အေရးေပါ်စွန ့ခ်ွာရန ်လမ်းေ�ကာငး်၊ 

အြခားေသာလမ်းေ�ကာငး်များ၊ အဓိကေတွ�ဆုံရနေ်နရာ �ငှ့ ်အြခားေနရာအရန၊် 

စသည့်အေ�ကာငး်အရာများကို ေသချာစွာ သိထားေစရနအ်တွက် ြပငဆ်င်ထားပါ။ 

 သင့အ်ိမ်ေမွးတိရစ�ာနမ်ျား အတွက် �ကိုတငြ်ပငဆ်ငပ်ါ။ သင့အ်တွက် အေရးေပါ်စွန ့ခ်ွာရန ်

လမ်းေ�ကာင်းများ တစ်ေလ�ာက်တွင�်ှိသည့် "အိမ်ေမွးတိရစ�ာန ်လက်ခံေသာ" 

မိုတယ်များ/ဟိုတယ်များ �ငှ့ ်တိရစ�ာနေ်ဂဟာများ၏ ဖုနး်နပံါတ်စာရငး်ကိ ုထိနး်သိမ်းထားပါ။ 

 

သတငး်�ကည့်��နားေထာငပ်ါ 

သင့ဧ်ရိယာတငွ ်မည်သည့် ေဘးအ��ရာယ်များ သိုမ့ဟုတ ်အေရးေပါ်အေြခအေနများ 

ြဖစ်�ိငုေ်ြခ�ိှသည်ကုိ ေလ့လာထားပါ။ 

ယငး်ြဖစ်ရပ်များတွင ်အိမ်မီးေလာငြ်ခငး် သိုမ့ဟုတ် ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ 

အေရးေပါ်အေြခအေနကဲသ့ို ့ သင�်ငှ့သ်င့မ်ိသားစုကိုသာ ထိခိုက်သည့်အေနအထားမှစ၍ 

ငလျငလ်�ပ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေရ�ကီးြခငး်ကဲ့သို ့ လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်တစ်ခုလံုးကို ထိခိုက်သည့် 

အေနအထားများအထိ အမျိုးမျိုးြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ 

 ေဘးအ��ရာယ်ြဖစေ်နစဉ် သင့အ်ား ေဒသခံတာဝန�်ှိပုဂ�ိုလ်များမှ 

မည်သိုအ့ေ�ကာငး်�ကားမည်ကို မှတ်သားထား�ပီး ေဒသခံေရဒယီိုြဖစ်ေစ၊ တီဗီ သိုမ့ဟုတ် 

NOAA မိုးေလဝသေရဒယီိုဌာနများ သိုမ့ဟုတ် လိုငး်များ မှတစ်ဆင့ြ်ဖစ်ေစ၊ 

သတငး်အချက်အလက် မည်သိုရ့�ှိမည်ကို မှတ်သားထားပါ။ 

 မိုးေလဝသ သတေိပးချက်များြဖစ်ေသာ “watches” �ငှ့ ်“warnings” များအ�ကား ကွဲြပားမ�ကို 

ေလလ့ာထား�ပီး အေြခအေနတစ်ခုစီတွင ်ဘာလုပ်ရမည်ကို ေလလ့ာထားပါ။ 

 သငခ်ရီးသွားသည့်ဧရိယာများ သိုမ့ဟုတ် ေြပာငး်ေ���ခါစ ေနရာများတွင ်ြဖစ်တတ်သည့ ်

ေဘးအ��ရာယ်များ ြဖစ်လာခဲ့လ�င ်မည်သိုေ့ဆာငရွ်က်ရမည်ကို ေလလ့ာထားပါ။ 

ဥပမာအားြဖင့ ်ငလျငလ်�ပ်သည့်ေနရာသို ့ ခရီးသွား�ပီး ထုိငလျငမ်ျားအေ�ကာငး် 

မသိရေသးပါက ငလျငလ်�ပ်လျင ်ဘာလုပ်ရမည်ကို ေသချာစွာေလလ့ာထားပါ။ 

 �ကီးမားသည့်ေဘးအ��ရာယ် တစ်ခုခုြဖစ်ေသာအခါ သင့လ်ူမ�အသိုငး်အဝိုငး်တွင ်

ချက်ချငး်ေြပာငး်လဲသွား�ိငုသ်ည်။ သင့မ်ိသားစုဝငမ်ျားကို ထိခိုက်နစ်နာ�ိငု�်ပီး အေရးေပါ် 

တံု ့ြပနမ်� ေ�ာှင့ေ်�းှမည့်အလားအလာ�ှိသည်။ သင့အ်ိမ်ေထာငစ်ုဝငထဲ်မှ အနည်းဆုံးတစ်ဦးကို 

ေ�ှးဦးသူနာြပု �ငှ့ ်CPR သငတ်နး်တက်ထားခိုငး်�ပီး အလိုအေလျာက် �လှံုး�ိးုစက်စက် (AED) 

ကိုမည်သိုအ့သံုးြပုသည်ကို သိထားေအာင ်ေသချာစွာြပငဆ်ငထ်ားပါ။ ယင်းသငတ်နး်သည် 

အေရးေပါ်အေြခအေန များစွာအတွက် အကျိုး�ှိသည်။ 

 သငသ်ိထားသည့်အရာများကို သင့မ်ိသားစု၊ အိမ်ေထာငစ်ုဝင�်ငှ့ ်အိမ်နးီနားချငး်များကို 

ေြပာြပထား�ပီး သူတိုအ့ား ေလ့လာထားရန ်တိုက်တွနး်ပါ။ 
အမ်ိေထာငစ်ုဝငအ်ားလုံးအတွက် အေရးေပါ် ဆက်သယ်ွေရးကဒမ်ျား 

 

ကဒမ်ျားကုိ အန်ွလုိငး်မှတစ်ဆင့ ်ဤေနရာတွင ်ရယူပါ၊ သိုမ့ဟုတ ်redcross.org 

တငွ�်ကည့်�� �ပီး emergency contact ကုိ�ှာပါ။ 

 မိသားစုဝငတ်စ်ဦးစီအတွက် ကဒတ်စ်ခုစီ ထုတ်ေပးပါ။ 

 အလုပ်ခွငဖ်ုနး်နပံါတ်၊ ေကျာငး်ဖုနး်နပံါတ် �ငှ့ ်ဆဲလ်ဖုနး်နပံါတ်များကဲသ့ို ့ 

အိမ်ေထာငစ်ုဝငတ်စ်ဦးစီ၏ ဆက်သွယ်ေရးအချက်အလက်များကို ေရးထားပါ။ 

 ကေလးများအတွက် ကဒမ်ျားြပငဆ်ငေ်သာအခါ ဆက်သွယ်ရနေ်ဆွမျိုးများတွင ်

အမည်အရငး်�ငှ့အ်တူ ကေလးများ�ငှ့ ်ရငး်�ှးီသည့်အမည်များ (အဘွား၊ အေဒါ်၊ စသည့)် 

အမည်များ ပါဝငရ်နအ်တွက်လည်း ေသချာစွာြပငဆ်ငေ်ပးပါ။ 

 ကဒက်ို အိတ်ကပ် သိုမ့ဟုတ ်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်�ိငုရ်နအ်တွက ်ေခါက်ေပးပါ။ 

 ဤကဒက်ိ ုေဘးအ��ရာယ် သိုမ့ဟုတ် အြခားေသာ အေရးေပါ်အေြခအေနတွင ်

အသံုးြပုရနအ်တွက် သင�်ငှ့အ်တူသယ်ေဆာင်ပါ။ 

 
သငေ်ဘးကငး်လုံြခံုေ�ကာငး် သင့မိ်သားစုကုိ အသေိပးပါ 

သင့မ်ိသားစုဝငမ်ျားအား American Red Cross Safe and Well Website  အေ�ကာငး်ကို ေြပာြပထားပါ၊ သိုမ့ဟုတ် redcross.org မှတစ်ဆင့ ်safe and well စာလံုးများကို �ှာေဖွြခငး်ြဖင့ ်

အသံုးြပုပါ။ အငတ်ာနက်ကိုအေြခခံေသာ ပံ့ပိုးမ�နည်းများကို အေရးေပါ်ဆက်သွယ်ေရး အစီအစဉ်တငွ ်ထည့်သွငး်သင့သ်ည်။ ေဘးအ��ရာယ်�ကံုေနရေသာ ဧရိယာတွင ်ေနထုိငသ်ူများ အေန�ငှ့ ်“safe 

and well” ေဘးကငး်လံုြခံု�ပီး ကျနး်မာသူ အြဖစ ်အမည်စာရငး်ေပးထား�ိငု�်ပီး ထုိပုဂ�ိုလ်၏ဖုနး်နပံါတ် သိုမ့ဟုတ် လိပ်စာကိုသိထားသည့် သက်ဆုိငရ်ာ မိသားစု�ငှ့မ်ိတ်ေဆွများမှ 

ကိုယ်ကိုယ်တိုငစ်ာရငး်သွင်းေသာသူများမှ တငြ်ပထားေသာ သတငး်များ messages ကို �ှာေဖွ�ိငုသ်ည်။ 

 သင့မ်ှာ အငတ်ာနက်လိုငး်မ�ှိပါက 1-800-RED CROSS ထံသိုဖ့ုနး်ဆက်�ပီး သင�်ငှ့သ်င့မ်ိသားစုအတွက ်စာရင်းသွငး်�ိငုသ်ည်။ 
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ေဘးအ��ရာယ်�ငှ့ ်အေရးေပါ် �ကိုတင်ြပငဆ်ငြ်ခငး်�ငှ့ ်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ပိုမိုသိ�ှိလိုပါက redcross.org တွင်�ကည့်��ပါ။ 

http://www.redcross.org/get-help/prepare-for-emergencies/mobile-apps
http://www.redcross.org/images/MEDIA_CustomProductCatalog/m4240194_ECCard.pdf
https://safeandwell.communityos.org/cms/index.safe.php
http://www.redcross.org/
http://www.redcross.org/
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