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  ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္ရွိပါသလား
ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ 
ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ ေျခလ်င္ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးျဖင့္ 
လ်င္ျမန္စြာ သြားပါ။ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။.

ဆူနာမီျမႇားျပာႏွင့္  အနီးစပ္ဆုံးေဘးကင္းလုံျခဳံရာ
အရပ္ သို႔မဟုတ္ ဆူနာမီလိုင္းျပာအထက္သို႔ 
ညႊန္သည့္ ထြက္ခြာလမ္းျပသေကၤတမ်ား 
ေနာက္ကိုလိုက္ပါ။  သင့္ေနာက္မွ ထြက္ခြါလာ
သည့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေနရာရွိေစရန္ 
ဆက္သြားျမဲသြားပါ။

  အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ

အိမ္သို႔ျပန္မသြားမီ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာေနရာ၌ ေတြ႕ဆုံပါ။

တတ္နိုင္လၽွင္ သင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေၾကာင္း 
အျခားသူမ်ားအား သင့္လူထုကြန္ယက္မွ အေျခအေန
အသစ္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသံသတင္း
စကား ပါးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသိေပးပါ။
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္ပို႔ပါ၊ ဖုန္းမေခၚပါႏွင့္ ၊ ကြန္ယက္၏
ဝန္ကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

 သင့္ကေလးမ်ားကိုစုစည္းပါ
စီမံကိန္းကို လူတိုင္းသိရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။  
သင့္ကေလးမ်ား လုံျခဳံသည့္တစ္ရာတြင္ရွိေနခ်ိန္ 
ေက်ာင္းသို႔ လိုက္သြားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို 
အႏၲာရာယ္တြင္းသို႔ မပို႔ပါႏွင့္။

  သင့္အိမ္ကို ေဘးကင္းလုံျခဳံေအာင္ 
လုပ္ပါ

ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္သည့္ အသံ (သို႔) အနံ့ ရလၽွင္ 
ေပါက္ကြဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဓာတ္ေငြ႕ကိုပိတ္ပါ။

လၽွပ္စစ္မီးျပတ္သြားလၽွင္ (သို႔) သင္ထြက္ခြာ 
သြားရမည္ဆိုလၽွင္ လၽွပ္စစ္မီးခလုတ္မ်ားကို 
ပိတ္လိုက္ပါ။ သင္မျမင္နိင္သည့္ မီးဝါယာႀကိဳး 
အပ်က္အစီး မ်ားရွိေနနိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေရပိုက္မ်ားတြင္  အပ်က္အစီး 
ရွိေနသည္ဟု သင္ထင္လ်င္ ေရကိုပိတ္လိုက္ပါ။ 
ယိုစီးေသာေရမ်ားက သင့္အိမ္ကို ပ်က္စီးေစနိုင္ 
ပါသည္။ 

 ေရႏွင့္က်န္းမာေရးနဲ႔အညီ
        သန္႔စင္ေရး
သန္႔စင္မထားသည့္ ေရကိုမေသာက္သုံးမွီ 
တစ္မိနစ္ က်ိဳခ်က္ပါ (သို႔) အနံ့မပါေသာ 
အိမ္တြင္းသုံး ခၽြတ္ေဆး အၾကည္ ဇြန္းတစ္ဝက္
ကို ေရ ၁၀ လီတာတြင္ေရာပါ။ မေသာက္သုံးမွီ 
မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ၄င္းကဲ့သို႔ထားပါ။

အိမ္သာေရကိုဆြဲမခ်ပါႏွင့္။ တတ္နိုင္လၽွင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္ တြင္းတူးပါ။ 
သန္႔ရွင္းေအာင္ေနပါ။

  သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကိုသြားေရာက္
ၾကည့္ရွုပါ

တစ္ဦးတည္းေနသူမ်ား၊ သြားလာလွုပ္ရွားမွုအတြက္ 
အခက္အခဲရွိသူမ်ား ႏွင့္ အကူအညီ ပိုမိုလိုအပ္ 
နိုင္ေခ် ရွိသူတိုင္းအား ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

မိမိတြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီပံ့ပိုး ၾကပါ။

 သင့္ေဒသ၏ လူထု အေရးေပၚစုရပ္
         ကိုသြားပါ
• အကယ္၍ သင္အကူအညီလိုအပ္လၽွင္

• အကယ္၍ သင္၏အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ ကူညီနိုင္မည္ဆိုလၽွင္

• သင့္ေဒသအတြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေျခအေန ဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း မၽွေဝေပးရန္

• သင့္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေဒသတြင္း 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွု ကို စုစည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို သင့္ၿမိဳ႕နယ္ 
ေကာင္စီ၏ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမွုဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္

  အေရးေပၚသတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ 
www.wremo.nz ကိုသြားပါ သို႔မဟုတ္ 
ေရဒီယို နားေထာင္ပါ။

ဆူနာမီဆိုသည္မွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ခတ္ေနနိုင္သည့္ 
ထပ္ဆင့္လွိုင္းလုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ 
အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေဘးကင္းရာ 
ဆူနာမီလိုင္းျပာ လြန္သြားသည့္ အရပ္သို႔  တိုင္ေအာင္ 
ခ်က္ျခင္းထြက္ခြာသြားပါ။

လူတိုင္း ေဘးကင္းရာအရပ္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည့္နည္းလမ္းကို 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ အကူအညီပိုမိုလိုအပ္နိုင္ပါသည္။
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ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ တိုေတာင္းသည့္ 
ဆယ္မိနစ္အတြင္း ေရာက္လာနိုင္သည္ျဖစ္၍ 
အခ်က္ေပးဥၾသသံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
တရားဝင္သတိေပးခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ 
အခ်ိန္မရွိပါ။ ေတာင္အေမရိကကဲ့သို႔ 
အလြန္ေဝးကြာသည့္ေနရာမွ စတင္သည့္
ဆူနာမီအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

ဆူနာမီအၿပီးတြင္ 
ပင္လယ္ကမ္းေၿခ 

(သို႔) ေရထဲသို႔မသြားမီ 
အရာအားလုံးရွင္းလင္းေၾကာင္း 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္အထိ 
ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ သင္သည္ ပင္လယ္ကမ္းအနီးတြင္ရွိေနၿပီး 
ငလ်င္လွုပ္ျခင္း ၾကာျမင့္ (သို႔) ျပင္းထန္လၽွင္ ခ်က္ျခင္းထြက္သြားပါ။

ေဒသအတြင္းငလ်င္လွုပ္ျခင္းတြင္ သင္လက္ခံရရွိမည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္မွာ ၎ငလ်င္ပင္ျဖစ္သည္။

လူထုအေရးေပၚ စုရပ္မ်ားသည္ လူထူစုေဝးရာဆုံမွတ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ စုရပ္မ်ားကို ယခင္က ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး 
ဌာနမ်ား ဟုေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထင္ဟပ္ ေစရန္ အမည္ေျပာင္း
လိုက္သည္။

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ သင္ကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္တြင္ ဆုံစည္း၍ သင့္
အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွုမ်ားကို 
သင္တို႔ထံတြင္ရွိေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အရင္းအျမစ္
မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို အသုံးျပဳကာ စုစည္းစီမံ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 www.getprepared.org.nz/hubs       
        ကိုသြားၿပီး သင္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး 
        ေဒသတြင္းစုရပ္ ကိုရွာေဖြပါ။

ေဒသတြင္းစုရပ္မ်ားတြင္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ လွိုင္းတို/
လွိုင္းရွည္ ေရဒီယို၊ ေျမပုံမ်ား ႏွင့္ သင့္ေဒသခံေကာင္စီ ၏ 
အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွုဌာန ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရးဌာနသုံး ႏွစ္လမ္းသြား ေရဒီယိုမ်ားပါဝင္သည့္ 
အေျခခံ စတင္ေရး ကိရိယာစုံ မ်ားရွိပါသည္။ စုရပ္မ်ားတြင္ 
အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား အပိုမရွိပါ။

getprepared.org.nz တြင္ သင္ရွိေနစဥ္္

သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္မွ အထက္ပါလင့္ ကိုလိုက္ၿပီး 
သင့္ဧရိယာ၏ လူထုတုံ႔ျပန္မွုစီမံကိန္းကို ေလ့လာပါ။

သင္ ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ ႏွင့္ ကစားသည့္ 
ေနရာမ်ားမွ မည္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ဆူနာမီ 
ကင္းလြတ္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ 
ဆူနာမီကင္းလြတ္ဇုန္ေျမပုံကို ၾကည့္ပါ။

www.wremo.nz ကိုၾကည့္ပါ။ ခိုင္လုံသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ 
သြားရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

၁

၂

၃

�

၁။ WREMO  မွ သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ 
စာရင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္လိုလိုက္ပါ။

အက္ပ္ကို ဖုန္းထဲသို႔ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူပါ။

အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သတင္းအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ားမွာ-

   WREMO ၏အေရးေပၚ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.wremo.co.nz ကို 
သြားပါ။

   WREMO၏ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ facebook.com@WREMOnz 
ကို လိုက္ခ္လုပ္ေပးပါ။

   WREMO၏တြစ္တာ @WREMOinfo ကို ေဖာ္လိုလုပ္ပါ။

   သင့္ ေဒသ ေကာင္စီ႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ လူမွုကြန္ယက္မ်ားကို 
သြားပါ။

  ေရဒီယိုနယူးဇီလန္ႏွင့္ အျခားေဒသခံလိုင္းမ်ားကို နားေထာင္ပါ။

IS THE TIME

N:0W

SWIPE DOWN

ယခုခ်က္ျခင္း

နယူးဇီလန္ ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ Hazards app ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူပါ။ 
အသက္အႏၲာရာယ္ ရွိေသာ အေရးေပၚေဘးမ်ားအတြက္ WREMO မွ 
သင့္ကိုသတိေပးနိုင္ရန္  အေထြေထြ အသိေပးခ်က္မ်ားကို  ဖြင့္ထားပါ။  
တစ္ကိုယ္ရည္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ အႏၲာရာယ္ရွိမွသာ  
WREMO မွ သတိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ သင္လိုအပ္သည့္ 
သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ ရယူရန္ အျခားအသိေပးခ်က္မ်ားကို 
ခ်ိန္ညႇိပါ။ ဒါ ဝယ္လင္တန္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သတိရပါ၊ 
ေလတိုက္ခတ္မွုသတိေပးခ်က္တိုင္း ကို သင္လိုခ်င္မွလိုပါလိမ့္မည။္ 

သတိေပးခ်က္တစ္ခု ရရွိသည့္အခါ

အႀကံေပးခ်က္ကို လိုက္နာ၍ သင္ခ်စ္ခင္ဂ႐ုစိုက္ေသာသူမ်ားအား 
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ လူမွုကြန္ယက္မွျဖစ္ေစ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မၽွေဝေပးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ား အတြက္ စာရင္းသြင္းၿပီးၿပီ။ 2 3 4 5 6 7 8

သင္၏ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္ျခင္း လမ္းညႊန ္

ဤလမ္းညႊန္ကို ယူၿပီး ယခုပင္ 
ျပင္ဆင္ပါ

အေရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အခမဲ့သင္တန္းမ်ား

သင့္အိမ္ေထာင္စုႏွင့္အသိုင္းအဝိုင္း ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ရန္၊ တုံ႔ျပန္ရန္ ႏွင့္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ 
ငလ်င္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ မည္သို႔
ကူညီရမည္ကို သင္ယူပါ။ သင့္အသိုင္းအဝိုင္းပိုမို
အသိရွိေရး၊ ပိုမိုျပင္ဆင္ထားၿပီးေရးႏွင့္ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ 
မွုရွိေရး ကို အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သင္တန္းမ်ားထဲမွ
          တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းပါ။
          getprepared.nz/Courses

   သင့္အသိုင္းအဝိုင္း ျပင္ဆင္မွုရွိေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရး အတြက္ကူညီရန္ 
သင္လည္း WREMO ၏လုပ္အားေပး 
လူမွုဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လာ နိုင္ပါသည္။
getprepared.nz/volunteer

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေရး 
အခမဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ စီးပြားေရး (သို႔) 
လူမွုအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသူ
ျဖစ္ပါက မည္သည့္ အဟန္႔အတား အႀကီးအေသး၏ 
ေနာက္ဆက္တြင္မဆို သင့္လုပ္ငန္းကိုဆက္လက္ 
လည္ပတ္ေနရန္ အလိုရွိပါလိမ့္မည္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုကိုသုံးစြဲသူမ်ားသည္ သင့္အေပၚ 
မွီခိုေနၾကပါသည္။ ဖိစီးမွုမ်ားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္ လည္ပတ္ 
နိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိၿပီးေစရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က သင္ႏွင့္သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္သူတိုင္းသည္ အေျခခံ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေစေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ သူတို႔အတြက္ သီးသန္႔ စီမံကိန္း 
မည္သို႔ စတင္ရမည္ ဆိုသည့္ အသိမ်ားျဖင့္ 
ျပန္သြားၾကပါသည္။ ဝယ္လင္တန္နယ္တြင္ 
ႏွစ္နာရီၾကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ျပဳလုပ္ေပးသည္။

   getprepared.nz/
Businesses

လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း

သင္ကဲ့သို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူထုအသိုင္းအဝိုင္း 
၏ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးၾက
ပါသည္။ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္၊
သင္မည္သို႔ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည္ စသည္တို႔ကို
စုံစမ္းပါ။ သင့္ထံတြင္ရွိေသာ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း
ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရွိဗဟုသုတအသိမ်ားက ထူးျခားမွု
ျပဳနိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ကၽြန္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္

  wremo@gw.govt.nz

  ၀၄ - ၈၃၀ - ၄၂၇၉

  facebook.com/WREMOnz

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ 
ေဒသတြင္းစုရပ္ေနရာကို 
သိရွိၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အသိုင္းအဝိုင္းလူထုအား 
မည္သို႔ကူညီနိုင္သည္ကို 
ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိၾကပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိနိုင္မွုႏွုန္းကို 
ေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟု နိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္
မ်ားက သိရွိထားပါသည္။

အေဆာက္အဦးမ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းထက္ 
ပရိေဘာဂ၊ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားက 
ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမွုအမ်ားစုကို 
ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ အတြင္း

အိမ္တြင္း - ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔ၿပီး အျပင္ထြက္ရန္  
ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းသည္အထိ အိမ္ထဲတြင္ေနပါ။ အေပၚမွ 
က်ေရာက္လာနိုင္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို သတိျပဳ၍ 
အဆာက္အဦးတြင္းမွ သတိႏွင့္ထြက္ပါ။

ျမင့္မားသည့္ အေဆာက္အဦးအတြင္း - အထက္ပါအတိုင္း 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မီးသတိေပးေခါင္းေလာင္းမ်ား 
ရပ္တန္႔သြား႐ုံႏွင့္အျပင္သို႔ အလ်င္စလို ထြက္ခြါျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အိမ္ျပင္ - အေဆာက္အဦးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားမွ 
ေဝးရာသို႔သြားၿပီး ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔သည္အထိ 
ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း  ျပဳလုပ္ပါ။ 

လူစည္ကားသည့္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေပၚတြင္ - အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
အေဆာက္အဦးမ်ားမွ အရာဝတၳဳမ်ား သင္အေပၚသို႔ 
က်ေရာက္လာနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသြားလမ္းေပၚတြင္ မေနပါႏွင့္။

အကယ္၍ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ ျခင္းကို 
မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါက 
သင့္ကိုယ္သင္ အေကာင္းဆုံး
သိုင္းျခဳံထားၿပီး သင့္လည္ပင္း
ႏွင့္ ဦးေခါင္းကို 
အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ရန္ 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

ေကာင္းပါၿပ။ီ  သင္၏ လုံျခဳံေဘးကင္းေရး
အတြက္ သင္၏ ပထမဆုံး ေျခလွမ္း 
ဝယ္လင္တန္နယ္သည္ ေနထိုင္ရန္ 
အလြန္ေကာင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အနည္းငယ္ၾကမ္းတမ္းပါသည္။ တစ္ခါတရံ ေျမၿပိဳျခင္း၊ 
ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း ႏွင့္ ေျမငလ်င္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ၾကဳံေတြ႕ရၿပီး ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္လည္း ရွိပါသည္။

ဤအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ 
သဏၭာန္တူသက္ေရာက္မွုမ်ား ရွိပါသည္။ 
မရွိမျဖစ္အရာမ်ားရရွိရန္၊ အသိုင္းအဝိုင္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး
သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ သြားလာလွုပ္ရွားရန္ 
ခက္ခဲေနနိုင္ပါသည္။

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္လွုပ္အၿပီး 
ခက္ခဲေသာရက္အနည္းငယ္ကို ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ၊ 
အတတ္နိုင္ဆုံး သက္ေတာင့္သက္သာစြာ 
ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ သင့္မိသားစု ႏွင့္ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးေစေရး အတြက္ 
သင္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိရန္ အတြက္ 
စာရင္းသြင္း႐ုံႏွင့္ပင္ ပထမအဆင့္ကို သင္ၿပီးစီးသြားပါၿပီ။

သင့္မိသားစု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိထား
ၿပီးေရးအတြက္ ယေန႔၊ ယခုညႏွင့္ 
လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း၊ 
သင္လုပ္နိုင္သည့္ အရာမ်ားသို႔  အဆင့္ဆင့္ 
ဆက္လက္တက္လွမ္းပါ။ အဆင့္တိုင္းသည္ 
ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ေဆာင္ရက်ိဳးနပ္ပါသည္။ 
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 
ဆက္သြယ္ပါ။

WREMO (ဝယ္လင္တန္ေဒသ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု႐ုံး) 
အဖြဲ႕မွ

Burmese Edition
သင္၏ ေဒသတြင္းလူထုအေရးေပၚ 
စုရပ္ ကို ရွာေဖြပါ။

၂။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
    ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း ကို ေလ့က်င့္ပါ

ပါဝင္လွုပ္ရွားျခင္း

ငလ်င္အၿပီး

၃။ သင္၏ ဆူနာမီဇုန္ကို 
    သိထားပါ



w

ယေန႔

Tsunami 
safe 
zone

1ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းကို ကၽြန္ုပ္တို႔  ေလ့က်င့္ၿပီးၿပီ345678

12ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ကၽြန္ုပ္တို႔ ၏ ဆူနာမီဇုန္ ကို သိပါသည္။5678

  ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္ရွိပါသလား
ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ 
ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ ေျခလ်င္ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးျဖင့္ 
လ်င္ျမန္စြာ သြားပါ။ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။.

ဆူနာမီျမႇားျပာႏွင့္  အနီးစပ္ဆုံးေဘးကင္းလုံျခဳံရာ
အရပ္ သို႔မဟုတ္ ဆူနာမီလိုင္းျပာအထက္သို႔ 
ညႊန္သည့္ ထြက္ခြာလမ္းျပသေကၤတမ်ား 
ေနာက္ကိုလိုက္ပါ။  သင့္ေနာက္မွ ထြက္ခြါလာ
သည့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေနရာရွိေစရန္ 
ဆက္သြားျမဲသြားပါ။

  အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ

အိမ္သို႔ျပန္မသြားမီ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာေနရာ၌ ေတြ႕ဆုံပါ။

တတ္နိုင္လၽွင္ သင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေၾကာင္း 
အျခားသူမ်ားအား သင့္လူထုကြန္ယက္မွ အေျခအေန
အသစ္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသံသတင္း
စကား ပါးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသိေပးပါ။
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္ပို႔ပါ၊ ဖုန္းမေခၚပါႏွင့္ ၊ ကြန္ယက္၏
ဝန္ကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

 သင့္ကေလးမ်ားကိုစုစည္းပါ
စီမံကိန္းကို လူတိုင္းသိရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။  
သင့္ကေလးမ်ား လုံျခဳံသည့္တစ္ရာတြင္ရွိေနခ်ိန္ 
ေက်ာင္းသို႔ လိုက္သြားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို 
အႏၲာရာယ္တြင္းသို႔ မပို႔ပါႏွင့္။

  သင့္အိမ္ကို ေဘးကင္းလုံျခဳံေအာင္ 
လုပ္ပါ

ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္သည့္ အသံ (သို႔) အနံ့ ရလၽွင္ 
ေပါက္ကြဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဓာတ္ေငြ႕ကိုပိတ္ပါ။

လၽွပ္စစ္မီးျပတ္သြားလၽွင္ (သို႔) သင္ထြက္ခြာ 
သြားရမည္ဆိုလၽွင္ လၽွပ္စစ္မီးခလုတ္မ်ားကို 
ပိတ္လိုက္ပါ။ သင္မျမင္နိင္သည့္ မီးဝါယာႀကိဳး 
အပ်က္အစီး မ်ားရွိေနနိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေရပိုက္မ်ားတြင္  အပ်က္အစီး 
ရွိေနသည္ဟု သင္ထင္လ်င္ ေရကိုပိတ္လိုက္ပါ။ 
ယိုစီးေသာေရမ်ားက သင့္အိမ္ကို ပ်က္စီးေစနိုင္ 
ပါသည္။ 

 ေရႏွင့္က်န္းမာေရးနဲ႔အညီ
        သန္႔စင္ေရး
သန္႔စင္မထားသည့္ ေရကိုမေသာက္သုံးမွီ 
တစ္မိနစ္ က်ိဳခ်က္ပါ (သို႔) အနံ့မပါေသာ 
အိမ္တြင္းသုံး ခၽြတ္ေဆး အၾကည္ ဇြန္းတစ္ဝက္
ကို ေရ ၁၀ လီတာတြင္ေရာပါ။ မေသာက္သုံးမွီ 
မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ၄င္းကဲ့သို႔ထားပါ။

အိမ္သာေရကိုဆြဲမခ်ပါႏွင့္။ တတ္နိုင္လၽွင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္ တြင္းတူးပါ။ 
သန္႔ရွင္းေအာင္ေနပါ။

  သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကိုသြားေရာက္
ၾကည့္ရွုပါ

တစ္ဦးတည္းေနသူမ်ား၊ သြားလာလွုပ္ရွားမွုအတြက္ 
အခက္အခဲရွိသူမ်ား ႏွင့္ အကူအညီ ပိုမိုလိုအပ္ 
နိုင္ေခ် ရွိသူတိုင္းအား ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

မိမိတြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီပံ့ပိုး ၾကပါ။

 သင့္ေဒသ၏ လူထု အေရးေပၚစုရပ္
         ကိုသြားပါ
• အကယ္၍ သင္အကူအညီလိုအပ္လၽွင္

• အကယ္၍ သင္၏အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ ကူညီနိုင္မည္ဆိုလၽွင္

• သင့္ေဒသအတြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေျခအေန ဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း မၽွေဝေပးရန္

• သင့္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေဒသတြင္း 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွု ကို စုစည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို သင့္ၿမိဳ႕နယ္ 
ေကာင္စီ၏ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမွုဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္

  အေရးေပၚသတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ 
www.wremo.nz ကိုသြားပါ သို႔မဟုတ္ 
ေရဒီယို နားေထာင္ပါ။

ဆူနာမီဆိုသည္မွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ခတ္ေနနိုင္သည့္ 
ထပ္ဆင့္လွိုင္းလုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ 
အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေဘးကင္းရာ 
ဆူနာမီလိုင္းျပာ လြန္သြားသည့္ အရပ္သို႔  တိုင္ေအာင္ 
ခ်က္ျခင္းထြက္ခြာသြားပါ။

လူတိုင္း ေဘးကင္းရာအရပ္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည့္နည္းလမ္းကို 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ အကူအညီပိုမိုလိုအပ္နိုင္ပါသည္။
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ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ တိုေတာင္းသည့္ 
ဆယ္မိနစ္အတြင္း ေရာက္လာနိုင္သည္ျဖစ္၍ 
အခ်က္ေပးဥၾသသံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
တရားဝင္သတိေပးခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ 
အခ်ိန္မရွိပါ။ ေတာင္အေမရိကကဲ့သို႔ 
အလြန္ေဝးကြာသည့္ေနရာမွ စတင္သည့္
ဆူနာမီအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

ဆူနာမီအၿပီးတြင္ 
ပင္လယ္ကမ္းေၿခ 

(သို႔) ေရထဲသို႔မသြားမီ 
အရာအားလုံးရွင္းလင္းေၾကာင္း 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္အထိ 
ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ သင္သည္ ပင္လယ္ကမ္းအနီးတြင္ရွိေနၿပီး 
ငလ်င္လွုပ္ျခင္း ၾကာျမင့္ (သို႔) ျပင္းထန္လၽွင္ ခ်က္ျခင္းထြက္သြားပါ။

ေဒသအတြင္းငလ်င္လွုပ္ျခင္းတြင္ သင္လက္ခံရရွိမည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္မွာ ၎ငလ်င္ပင္ျဖစ္သည္။

လူထုအေရးေပၚ စုရပ္မ်ားသည္ လူထူစုေဝးရာဆုံမွတ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ စုရပ္မ်ားကို ယခင္က ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး 
ဌာနမ်ား ဟုေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထင္ဟပ္ ေစရန္ အမည္ေျပာင္း
လိုက္သည္။

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ သင္ကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္တြင္ ဆုံစည္း၍ သင့္
အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွုမ်ားကို 
သင္တို႔ထံတြင္ရွိေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အရင္းအျမစ္
မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို အသုံးျပဳကာ စုစည္းစီမံ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 www.getprepared.org.nz/hubs       
        ကိုသြားၿပီး သင္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး 
        ေဒသတြင္းစုရပ္ ကိုရွာေဖြပါ။

ေဒသတြင္းစုရပ္မ်ားတြင္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ လွိုင္းတို/
လွိုင္းရွည္ ေရဒီယို၊ ေျမပုံမ်ား ႏွင့္ သင့္ေဒသခံေကာင္စီ ၏ 
အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွုဌာန ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရးဌာနသုံး ႏွစ္လမ္းသြား ေရဒီယိုမ်ားပါဝင္သည့္ 
အေျခခံ စတင္ေရး ကိရိယာစုံ မ်ားရွိပါသည္။ စုရပ္မ်ားတြင္ 
အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား အပိုမရွိပါ။

getprepared.org.nz တြင္ သင္ရွိေနစဥ္္

သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္မွ အထက္ပါလင့္ ကိုလိုက္ၿပီး 
သင့္ဧရိယာ၏ လူထုတုံ႔ျပန္မွုစီမံကိန္းကို ေလ့လာပါ။

သင္ ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ ႏွင့္ ကစားသည့္ 
ေနရာမ်ားမွ မည္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ဆူနာမီ 
ကင္းလြတ္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ 
ဆူနာမီကင္းလြတ္ဇုန္ေျမပုံကို ၾကည့္ပါ။

www.wremo.nz ကိုၾကည့္ပါ။ ခိုင္လုံသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ 
သြားရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
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၂

၃

�

၁။ WREMO  မွ သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ 
စာရင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္လိုလိုက္ပါ။

အက္ပ္ကို ဖုန္းထဲသို႔ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူပါ။

အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သတင္းအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ားမွာ-

   WREMO ၏အေရးေပၚ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.wremo.co.nz ကို 
သြားပါ။

   WREMO၏ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ facebook.com@WREMOnz 
ကို လိုက္ခ္လုပ္ေပးပါ။

   WREMO၏တြစ္တာ @WREMOinfo ကို ေဖာ္လိုလုပ္ပါ။

   သင့္ ေဒသ ေကာင္စီ႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ လူမွုကြန္ယက္မ်ားကို 
သြားပါ။

  ေရဒီယိုနယူးဇီလန္ႏွင့္ အျခားေဒသခံလိုင္းမ်ားကို နားေထာင္ပါ။

IS THE TIME

N:0W

SWIPE DOWN

ယခုခ်က္ျခင္း

နယူးဇီလန္ ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ Hazards app ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူပါ။ 
အသက္အႏၲာရာယ္ ရွိေသာ အေရးေပၚေဘးမ်ားအတြက္ WREMO မွ 
သင့္ကိုသတိေပးနိုင္ရန္  အေထြေထြ အသိေပးခ်က္မ်ားကို  ဖြင့္ထားပါ။  
တစ္ကိုယ္ရည္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ အႏၲာရာယ္ရွိမွသာ  
WREMO မွ သတိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ သင္လိုအပ္သည့္ 
သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ ရယူရန္ အျခားအသိေပးခ်က္မ်ားကို 
ခ်ိန္ညႇိပါ။ ဒါ ဝယ္လင္တန္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သတိရပါ၊ 
ေလတိုက္ခတ္မွုသတိေပးခ်က္တိုင္း ကို သင္လိုခ်င္မွလိုပါလိမ့္မည။္ 

သတိေပးခ်က္တစ္ခု ရရွိသည့္အခါ

အႀကံေပးခ်က္ကို လိုက္နာ၍ သင္ခ်စ္ခင္ဂ႐ုစိုက္ေသာသူမ်ားအား 
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ လူမွုကြန္ယက္မွျဖစ္ေစ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မၽွေဝေပးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ား အတြက္ စာရင္းသြင္းၿပီးၿပီ။ 2 3 4 5 6 7 8

သင္၏ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္ျခင္း လမ္းညႊန ္

ဤလမ္းညႊန္ကို ယူၿပီး ယခုပင္ 
ျပင္ဆင္ပါ

အေရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အခမဲ့သင္တန္းမ်ား

သင့္အိမ္ေထာင္စုႏွင့္အသိုင္းအဝိုင္း ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ရန္၊ တုံ႔ျပန္ရန္ ႏွင့္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ 
ငလ်င္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ မည္သို႔
ကူညီရမည္ကို သင္ယူပါ။ သင့္အသိုင္းအဝိုင္းပိုမို
အသိရွိေရး၊ ပိုမိုျပင္ဆင္ထားၿပီးေရးႏွင့္ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ 
မွုရွိေရး ကို အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သင္တန္းမ်ားထဲမွ
          တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းပါ။
          getprepared.nz/Courses

   သင့္အသိုင္းအဝိုင္း ျပင္ဆင္မွုရွိေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရး အတြက္ကူညီရန္ 
သင္လည္း WREMO ၏လုပ္အားေပး 
လူမွုဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လာ နိုင္ပါသည္။
getprepared.nz/volunteer

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေရး 
အခမဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ စီးပြားေရး (သို႔) 
လူမွုအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသူ
ျဖစ္ပါက မည္သည့္ အဟန္႔အတား အႀကီးအေသး၏ 
ေနာက္ဆက္တြင္မဆို သင့္လုပ္ငန္းကိုဆက္လက္ 
လည္ပတ္ေနရန္ အလိုရွိပါလိမ့္မည္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုကိုသုံးစြဲသူမ်ားသည္ သင့္အေပၚ 
မွီခိုေနၾကပါသည္။ ဖိစီးမွုမ်ားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္ လည္ပတ္ 
နိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိၿပီးေစရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က သင္ႏွင့္သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္သူတိုင္းသည္ အေျခခံ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေစေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ သူတို႔အတြက္ သီးသန္႔ စီမံကိန္း 
မည္သို႔ စတင္ရမည္ ဆိုသည့္ အသိမ်ားျဖင့္ 
ျပန္သြားၾကပါသည္။ ဝယ္လင္တန္နယ္တြင္ 
ႏွစ္နာရီၾကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ျပဳလုပ္ေပးသည္။

   getprepared.nz/
Businesses

လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း

သင္ကဲ့သို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူထုအသိုင္းအဝိုင္း 
၏ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးၾက
ပါသည္။ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္၊
သင္မည္သို႔ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည္ စသည္တို႔ကို
စုံစမ္းပါ။ သင့္ထံတြင္ရွိေသာ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း
ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရွိဗဟုသုတအသိမ်ားက ထူးျခားမွု
ျပဳနိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
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ကၽြန္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္
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ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ 
ေဒသတြင္းစုရပ္ေနရာကို 
သိရွိၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အသိုင္းအဝိုင္းလူထုအား 
မည္သို႔ကူညီနိုင္သည္ကို 
ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိၾကပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိနိုင္မွုႏွုန္းကို 
ေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟု နိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္
မ်ားက သိရွိထားပါသည္။

အေဆာက္အဦးမ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းထက္ 
ပရိေဘာဂ၊ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားက 
ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမွုအမ်ားစုကို 
ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ အတြင္း

အိမ္တြင္း - ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔ၿပီး အျပင္ထြက္ရန္  
ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းသည္အထိ အိမ္ထဲတြင္ေနပါ။ အေပၚမွ 
က်ေရာက္လာနိုင္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို သတိျပဳ၍ 
အဆာက္အဦးတြင္းမွ သတိႏွင့္ထြက္ပါ။

ျမင့္မားသည့္ အေဆာက္အဦးအတြင္း - အထက္ပါအတိုင္း 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မီးသတိေပးေခါင္းေလာင္းမ်ား 
ရပ္တန္႔သြား႐ုံႏွင့္အျပင္သို႔ အလ်င္စလို ထြက္ခြါျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အိမ္ျပင္ - အေဆာက္အဦးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားမွ 
ေဝးရာသို႔သြားၿပီး ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔သည္အထိ 
ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း  ျပဳလုပ္ပါ။ 

လူစည္ကားသည့္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေပၚတြင္ - အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
အေဆာက္အဦးမ်ားမွ အရာဝတၳဳမ်ား သင္အေပၚသို႔ 
က်ေရာက္လာနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသြားလမ္းေပၚတြင္ မေနပါႏွင့္။

အကယ္၍ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ ျခင္းကို 
မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါက 
သင့္ကိုယ္သင္ အေကာင္းဆုံး
သိုင္းျခဳံထားၿပီး သင့္လည္ပင္း
ႏွင့္ ဦးေခါင္းကို 
အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ရန္ 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

ေကာင္းပါၿပ။ီ  သင္၏ လုံျခဳံေဘးကင္းေရး
အတြက္ သင္၏ ပထမဆုံး ေျခလွမ္း 
ဝယ္လင္တန္နယ္သည္ ေနထိုင္ရန္ 
အလြန္ေကာင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အနည္းငယ္ၾကမ္းတမ္းပါသည္။ တစ္ခါတရံ ေျမၿပိဳျခင္း၊ 
ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း ႏွင့္ ေျမငလ်င္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ၾကဳံေတြ႕ရၿပီး ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္လည္း ရွိပါသည္။

ဤအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ 
သဏၭာန္တူသက္ေရာက္မွုမ်ား ရွိပါသည္။ 
မရွိမျဖစ္အရာမ်ားရရွိရန္၊ အသိုင္းအဝိုင္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး
သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ သြားလာလွုပ္ရွားရန္ 
ခက္ခဲေနနိုင္ပါသည္။

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္လွုပ္အၿပီး 
ခက္ခဲေသာရက္အနည္းငယ္ကို ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ၊ 
အတတ္နိုင္ဆုံး သက္ေတာင့္သက္သာစြာ 
ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ သင့္မိသားစု ႏွင့္ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးေစေရး အတြက္ 
သင္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိရန္ အတြက္ 
စာရင္းသြင္း႐ုံႏွင့္ပင္ ပထမအဆင့္ကို သင္ၿပီးစီးသြားပါၿပီ။

သင့္မိသားစု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိထား
ၿပီးေရးအတြက္ ယေန႔၊ ယခုညႏွင့္ 
လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း၊ 
သင္လုပ္နိုင္သည့္ အရာမ်ားသို႔  အဆင့္ဆင့္ 
ဆက္လက္တက္လွမ္းပါ။ အဆင့္တိုင္းသည္ 
ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ေဆာင္ရက်ိဳးနပ္ပါသည္။ 
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 
ဆက္သြယ္ပါ။

WREMO (ဝယ္လင္တန္ေဒသ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု႐ုံး) 
အဖြဲ႕မွ

Burmese Edition

သင္၏ ေဒသတြင္းလူထုအေရးေပၚ 
စုရပ္ ကို ရွာေဖြပါ။

၂။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
    ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း ကို ေလ့က်င့္ပါ

ပါဝင္လွုပ္ရွားျခင္း

ငလ်င္အၿပီး

၃။ သင္၏ ဆူနာမီဇုန္ကို 
    သိထားပါ

w

ယေန႔

Tsunami 
safe 
zone

1 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းကို ကၽြန္ုပ္တို႔  ေလ့က်င့္ၿပီးၿပီ 3 4 5 6 7 8

1 2 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ၏ ဆူနာမီဇုန္ ကို သိပါသည္။ 5 6 7 8

  ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္ရွိပါသလား
ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ 
ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ ေျခလ်င္ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးျဖင့္ 
လ်င္ျမန္စြာ သြားပါ။ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။.

ဆူနာမီျမႇားျပာႏွင့္  အနီးစပ္ဆုံးေဘးကင္းလုံျခဳံရာ
အရပ္ သို႔မဟုတ္ ဆူနာမီလိုင္းျပာအထက္သို႔ 
ညႊန္သည့္ ထြက္ခြာလမ္းျပသေကၤတမ်ား 
ေနာက္ကိုလိုက္ပါ။  သင့္ေနာက္မွ ထြက္ခြါလာ
သည့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေနရာရွိေစရန္ 
ဆက္သြားျမဲသြားပါ။

  အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ

အိမ္သို႔ျပန္မသြားမီ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာေနရာ၌ ေတြ႕ဆုံပါ။

တတ္နိုင္လၽွင္ သင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေၾကာင္း 
အျခားသူမ်ားအား သင့္လူထုကြန္ယက္မွ အေျခအေန
အသစ္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသံသတင္း
စကား ပါးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသိေပးပါ။
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္ပို႔ပါ၊ ဖုန္းမေခၚပါႏွင့္ ၊ ကြန္ယက္၏
ဝန္ကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

 သင့္ကေလးမ်ားကိုစုစည္းပါ
စီမံကိန္းကို လူတိုင္းသိရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။  
သင့္ကေလးမ်ား လုံျခဳံသည့္တစ္ရာတြင္ရွိေနခ်ိန္ 
ေက်ာင္းသို႔ လိုက္သြားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို 
အႏၲာရာယ္တြင္းသို႔ မပို႔ပါႏွင့္။

  သင့္အိမ္ကို ေဘးကင္းလံုျခဳံေအာင္ 
လုပ္ပါ

ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္သည့္ အသံ (သို႔) အနံ့ ရလၽွင္ 
ေပါက္ကြဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဓာတ္ေငြ႕ကိုပိတ္ပါ။

လၽွပ္စစ္မီးျပတ္သြားလၽွင္ (သို႔) သင္ထြက္ခြာ 
သြားရမည္ဆိုလၽွင္ လၽွပ္စစ္မီးခလုတ္မ်ားကို 
ပိတ္လိုက္ပါ။ သင္မျမင္နိင္သည့္ မီးဝါယာႀကိဳး 
အပ်က္အစီး မ်ားရွိေနနိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေရပိုက္မ်ားတြင္  အပ်က္အစီး 
ရွိေနသည္ဟု သင္ထင္လ်င္ ေရကိုပိတ္လိုက္ပါ။ 
ယိုစီးေသာေရမ်ားက သင့္အိမ္ကို ပ်က္စီးေစနိုင္ 
ပါသည္။ 

 ေရႏွင့္က်န္းမာေရးနဲ႔အညီ
        သန္႔စင္ေရး
သန္႔စင္မထားသည့္ ေရကိုမေသာက္သုံးမွီ 
တစ္မိနစ္ က်ိဳခ်က္ပါ (သို႔) အနံ့မပါေသာ 
အိမ္တြင္းသုံး ခၽြတ္ေဆး အၾကည္ ဇြန္းတစ္ဝက္
ကို ေရ ၁၀ လီတာတြင္ေရာပါ။ မေသာက္သုံးမွီ 
မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ၄င္းကဲ့သို႔ထားပါ။

အိမ္သာေရကိုဆြဲမခ်ပါႏွင့္။ တတ္နိုင္လၽွင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္ တြင္းတူးပါ။ 
သန္႔ရွင္းေအာင္ေနပါ။

  သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကုိသြားေရာက္
ၾကည့္ရွုပါ

တစ္ဦးတည္းေနသူမ်ား၊ သြားလာလွုပ္ရွားမွုအတြက္ 
အခက္အခဲရွိသူမ်ား ႏွင့္ အကူအညီ ပိုမိုလိုအပ္ 
နိုင္ေခ် ရွိသူတိုင္းအား ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

မိမိတြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီပံ့ပိုး ၾကပါ။

 သင့္ေဒသ၏ လူထု အေရးေပၚစုရပ္
         ကိုသြားပါ
• အကယ္၍ သင္အကူအညီလိုအပ္လၽွင္

• အကယ္၍ သင္၏အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ ကူညီနိုင္မည္ဆိုလၽွင္

• သင့္ေဒသအတြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေျခအေန ဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း မၽွေဝေပးရန္

• သင့္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေဒသတြင္း 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွု ကို စုစည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို သင့္ၿမိဳ႕နယ္ 
ေကာင္စီ၏ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမွုဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္

  အေရးေပၚသတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ 
www.wremo.nz ကိုသြားပါ သို႔မဟုတ္ 
ေရဒီယို နားေထာင္ပါ။

ဆူနာမီဆိုသည္မွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ခတ္ေနနိုင္သည့္ 
ထပ္ဆင့္လွိုင္းလုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ 
အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေဘးကင္းရာ 
ဆူနာမီလိုင္းျပာ လြန္သြားသည့္ အရပ္သို႔  တိုင္ေအာင္ 
ခ်က္ျခင္းထြက္ခြာသြားပါ။

လူတိုင္း ေဘးကင္းရာအရပ္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည့္နည္းလမ္းကို 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ အကူအညီပိုမိုလိုအပ္နိုင္ပါသည္။

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
10

ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ တိုေတာင္းသည့္ 
ဆယ္မိနစ္အတြင္း ေရာက္လာနိုင္သည္ျဖစ္၍ 
အခ်က္ေပးဥၾသသံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
တရားဝင္သတိေပးခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ 
အခ်ိန္မရွိပါ။ ေတာင္အေမရိကကဲ့သို႔ 
အလြန္ေဝးကြာသည့္ေနရာမွ စတင္သည့္
ဆူနာမီအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

ဆူနာမီအၿပီးတြင္ 
ပင္လယ္ကမ္းေၿခ 

(သို႔) ေရထဲသို႔မသြားမီ 
အရာအားလုံးရွင္းလင္းေၾကာင္း 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္အထိ 
ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ သင္သည္ ပင္လယ္ကမ္းအနီးတြင္ရွိေနၿပီး 
ငလ်င္လွုပ္ျခင္း ၾကာျမင့္ (သို႔) ျပင္းထန္လၽွင္ ခ်က္ျခင္းထြက္သြားပါ။

ေဒသအတြင္းငလ်င္လွုပ္ျခင္းတြင္ သင္လက္ခံရရွိမည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္မွာ ၎ငလ်င္ပင္ျဖစ္သည္။

လူထုအေရးေပၚ စုရပ္မ်ားသည္ လူထူစုေဝးရာဆုံမွတ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ စုရပ္မ်ားကို ယခင္က ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး 
ဌာနမ်ား ဟုေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထင္ဟပ္ ေစရန္ အမည္ေျပာင္း
လိုက္သည္။

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ သင္ကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္တြင္ ဆုံစည္း၍ သင့္
အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွုမ်ားကို 
သင္တို႔ထံတြင္ရွိေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အရင္းအျမစ္
မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို အသုံးျပဳကာ စုစည္းစီမံ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 www.getprepared.org.nz/hubs       
        ကိုသြားၿပီး သင္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး 
        ေဒသတြင္းစုရပ္ ကိုရွာေဖြပါ။

ေဒသတြင္းစုရပ္မ်ားတြင္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ လွိုင္းတို/
လွိုင္းရွည္ ေရဒီယို၊ ေျမပုံမ်ား ႏွင့္ သင့္ေဒသခံေကာင္စီ ၏ 
အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွုဌာန ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရးဌာနသုံး ႏွစ္လမ္းသြား ေရဒီယိုမ်ားပါဝင္သည့္ 
အေျခခံ စတင္ေရး ကိရိယာစုံ မ်ားရွိပါသည္။ စုရပ္မ်ားတြင္ 
အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား အပိုမရွိပါ။

getprepared.org.nz တြင္ သင္ရွိေနစဥ္္

သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္မွ အထက္ပါလင့္ ကိုလိုက္ၿပီး 
သင့္ဧရိယာ၏ လူထုတုံ႔ျပန္မွုစီမံကိန္းကို ေလ့လာပါ။

သင္ ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ ႏွင့္ ကစားသည့္ 
ေနရာမ်ားမွ မည္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ဆူနာမီ 
ကင္းလြတ္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ 
ဆူနာမီကင္းလြတ္ဇုန္ေျမပုံကို ၾကည့္ပါ။

www.wremo.nz ကိုၾကည့္ပါ။ ခိုင္လုံသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ 
သြားရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
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၁။ WREMO  မွ သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ 
စာရင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္လိုလိုက္ပါ။

အက္ပ္ကို ဖုန္းထဲသို႔ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူပါ။

အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သတင္းအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ားမွာ-

   WREMO ၏အေရးေပၚ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.wremo.co.nz ကို 
သြားပါ။

   WREMO၏ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ facebook.com@WREMOnz 
ကို လိုက္ခ္လုပ္ေပးပါ။

   WREMO၏တြစ္တာ @WREMOinfo ကို ေဖာ္လိုလုပ္ပါ။

   သင့္ ေဒသ ေကာင္စီ႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ လူမွုကြန္ယက္မ်ားကို 
သြားပါ။

  ေရဒီယိုနယူးဇီလန္ႏွင့္ အျခားေဒသခံလိုင္းမ်ားကို နားေထာင္ပါ။

IS THE TIME N:0W

SWIPE DOWN

ယခုခ်က္ျခင္း

နယူးဇီလန္ ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ Hazards app ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူပါ။ 
အသက္အႏၲာရာယ္ ရွိေသာ အေရးေပၚေဘးမ်ားအတြက္ WREMO မွ 
သင့္ကိုသတိေပးနိုင္ရန္  အေထြေထြ အသိေပးခ်က္မ်ားကို  ဖြင့္ထားပါ။  
တစ္ကိုယ္ရည္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ အႏၲာရာယ္ရွိမွသာ  
WREMO မွ သတိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ သင္လိုအပ္သည့္ 
သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ ရယူရန္ အျခားအသိေပးခ်က္မ်ားကို 
ခ်ိန္ညႇိပါ။ ဒါ ဝယ္လင္တန္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သတိရပါ၊ 
ေလတိုက္ခတ္မွုသတိေပးခ်က္တိုင္း ကို သင္လိုခ်င္မွလိုပါလိမ့္မည။္ 

သတိေပးခ်က္တစ္ခု ရရွိသည့္အခါ

အႀကံေပးခ်က္ကို လိုက္နာ၍ သင္ခ်စ္ခင္ဂ႐ုစိုက္ေသာသူမ်ားအား 
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ လူမွုကြန္ယက္မွျဖစ္ေစ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မၽွေဝေပးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ား အတြက္ စာရင္းသြင္းၿပီးၿပီ။ 2345678

သင္၏ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္ျခင္း လမ္းညႊန ္

ဤလမ္းညႊန္ကို ယူၿပီး ယခုပင္ 
ျပင္ဆင္ပါ

အေရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အခမဲ့သင္တန္းမ်ား

သင့္အိမ္ေထာင္စုႏွင့္အသိုင္းအဝိုင္း ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ရန္၊ တုံ႔ျပန္ရန္ ႏွင့္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ 
ငလ်င္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ မည္သို႔
ကူညီရမည္ကို သင္ယူပါ။ သင့္အသိုင္းအဝိုင္းပိုမို
အသိရွိေရး၊ ပိုမိုျပင္ဆင္ထားၿပီးေရးႏွင့္ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ 
မွုရွိေရး ကို အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သင္တန္းမ်ားထဲမွ
          တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းပါ။
          getprepared.nz/Courses

   သင့္အသုိင္းအဝိုင္း ျပင္ဆင္မုွရွိေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရး အတြက္ကူညီရန္ 
သင္လည္း WREMO ၏လုပ္အားေပး 
လူမွုဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လာ နိုင္ပါသည္။
getprepared.nz/volunteer

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေရး 
အခမဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ စီးပြားေရး (သို႔) 
လူမွုအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသူ
ျဖစ္ပါက မည္သည့္ အဟန္႔အတား အႀကီးအေသး၏ 
ေနာက္ဆက္တြင္မဆို သင့္လုပ္ငန္းကိုဆက္လက္ 
လည္ပတ္ေနရန္ အလိုရွိပါလိမ့္မည္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုကိုသုံးစြဲသူမ်ားသည္ သင့္အေပၚ 
မွီခိုေနၾကပါသည္။ ဖိစီးမွုမ်ားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္ လည္ပတ္ 
နိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိၿပီးေစရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က သင္ႏွင့္သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္သူတိုင္းသည္ အေျခခံ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေစေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ သူတို႔အတြက္ သီးသန္႔ စီမံကိန္း 
မည္သို႔ စတင္ရမည္ ဆိုသည့္ အသိမ်ားျဖင့္ 
ျပန္သြားၾကပါသည္။ ဝယ္လင္တန္နယ္တြင္ 
ႏွစ္နာရီၾကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ျပဳလုပ္ေပးသည္။

   getprepared.nz/
Businesses

လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း

သင္ကဲ့သို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူထုအသိုင္းအဝိုင္း 
၏ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးၾက
ပါသည္။ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္၊
သင္မည္သို႔ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည္ စသည္တို႔ကို
စုံစမ္းပါ။ သင့္ထံတြင္ရွိေသာ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း
ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရွိဗဟုသုတအသိမ်ားက ထူးျခားမွု
ျပဳနိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ကၽြန္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္

  wremo@gw.govt.nz

  ၀၄ - ၈၃၀ - ၄၂၇၉

  facebook.com/WREMOnz

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ 
ေဒသတြင္းစုရပ္ေနရာကို 
သိရွိၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အသိုင္းအဝိုင္းလူထုအား 
မည္သို႔ကူညီနိုင္သည္ကို 
ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိၾကပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိနိုင္မွုႏွုန္းကို 
ေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟု နိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္
မ်ားက သိရွိထားပါသည္။

အေဆာက္အဦးမ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းထက္ 
ပရိေဘာဂ၊ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားက 
ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမွုအမ်ားစုကို 
ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ အတြင္း

အိမ္တြင္း - ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔ၿပီး အျပင္ထြက္ရန္  
ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းသည္အထိ အိမ္ထဲတြင္ေနပါ။ အေပၚမွ 
က်ေရာက္လာနိုင္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို သတိျပဳ၍ 
အဆာက္အဦးတြင္းမွ သတိႏွင့္ထြက္ပါ။

ျမင့္မားသည့္ အေဆာက္အဦးအတြင္း - အထက္ပါအတိုင္း 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မီးသတိေပးေခါင္းေလာင္းမ်ား 
ရပ္တန္႔သြား႐ုံႏွင့္အျပင္သို႔ အလ်င္စလို ထြက္ခြါျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အိမ္ျပင္ - အေဆာက္အဦးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားမွ 
ေဝးရာသို႔သြားၿပီး ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔သည္အထိ 
ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း  ျပဳလုပ္ပါ။ 

လူစည္ကားသည့္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေပၚတြင္ - အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
အေဆာက္အဦးမ်ားမွ အရာဝတၳဳမ်ား သင္အေပၚသို႔ 
က်ေရာက္လာနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသြားလမ္းေပၚတြင္ မေနပါႏွင့္။

အကယ္၍ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ ျခင္းကို 
မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါက 
သင့္ကိုယ္သင္ အေကာင္းဆုံး
သိုင္းျခဳံထားၿပီး သင့္လည္ပင္း
ႏွင့္ ဦးေခါင္းကို 
အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ရန္ 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

ေကာင္းပါၿပ။ီ  သင္၏ လုံျခဳံေဘးကင္းေရး
အတြက္ သင္၏ ပထမဆုံး ေျခလွမ္း 
ဝယ္လင္တန္နယ္သည္ ေနထိုင္ရန္ 
အလြန္ေကာင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အနည္းငယ္ၾကမ္းတမ္းပါသည္။ တစ္ခါတရံ ေျမၿပိဳျခင္း၊ 
ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း ႏွင့္ ေျမငလ်င္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ၾကဳံေတြ႕ရၿပီး ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္လည္း ရွိပါသည္။

ဤအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ 
သဏၭာန္တူသက္ေရာက္မွုမ်ား ရွိပါသည္။ 
မရွိမျဖစ္အရာမ်ားရရွိရန္၊ အသိုင္းအဝိုင္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး
သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ သြားလာလွုပ္ရွားရန္ 
ခက္ခဲေနနိုင္ပါသည္။

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္လွုပ္အၿပီး 
ခက္ခဲေသာရက္အနည္းငယ္ကို ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ၊ 
အတတ္နိုင္ဆုံး သက္ေတာင့္သက္သာစြာ 
ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ သင့္မိသားစု ႏွင့္ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးေစေရး အတြက္ 
သင္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိရန္ အတြက္ 
စာရင္းသြင္း႐ုံႏွင့္ပင္ ပထမအဆင့္ကို သင္ၿပီးစီးသြားပါၿပီ။

သင့္မိသားစု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိထား
ၿပီးေရးအတြက္ ယေန႔၊ ယခုညႏွင့္ 
လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း၊ 
သင္လုပ္နိုင္သည့္ အရာမ်ားသို႔  အဆင့္ဆင့္ 
ဆက္လက္တက္လွမ္းပါ။ အဆင့္တိုင္းသည္ 
ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ေဆာင္ရက်ိဳးနပ္ပါသည္။ 
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 
ဆက္သြယ္ပါ။

WREMO (ဝယ္လင္တန္ေဒသ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု႐ုံး) 
အဖြဲ႕မွ

Burmese Edition

သင္၏ ေဒသတြင္းလူထုအေရးေပၚ 
စုရပ္ ကို ရွာေဖြပါ။

၂။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
    ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း ကို ေလ့က်င့္ပါ

ပါဝင္လွုပ္ရွားျခင္း

ငလ်င္အၿပီး

၃။ သင္၏ ဆူနာမီဇုန္ကို 
    သိထားပါ
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ယေန႔

Tsunami 
safe 
zone

1 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းကို ကၽြန္ုပ္တို႔  ေလ့က်င့္ၿပီးၿပီ 3 4 5 6 7 8

1 2 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ၏ ဆူနာမီဇုန္ ကို သိပါသည္။ 5 6 7 8

  ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္ရွိပါသလား
ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ 
ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ ေျခလ်င္ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးျဖင့္ 
လ်င္ျမန္စြာ သြားပါ။ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။.

ဆူနာမီျမႇားျပာႏွင့္  အနီးစပ္ဆုံးေဘးကင္းလုံျခဳံရာ
အရပ္ သို႔မဟုတ္ ဆူနာမီလိုင္းျပာအထက္သို႔ 
ညႊန္သည့္ ထြက္ခြာလမ္းျပသေကၤတမ်ား 
ေနာက္ကိုလိုက္ပါ။  သင့္ေနာက္မွ ထြက္ခြါလာ
သည့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေနရာရွိေစရန္ 
ဆက္သြားျမဲသြားပါ။

  အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ

အိမ္သို႔ျပန္မသြားမီ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာေနရာ၌ ေတြ႕ဆုံပါ။

တတ္နိုင္လၽွင္ သင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေၾကာင္း 
အျခားသူမ်ားအား သင့္လူထုကြန္ယက္မွ အေျခအေန
အသစ္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသံသတင္း
စကား ပါးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသိေပးပါ။
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္ပို႔ပါ၊ ဖုန္းမေခၚပါႏွင့္ ၊ ကြန္ယက္၏
ဝန္ကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

 သင့္ကေလးမ်ားကိုစုစည္းပါ
စီမံကိန္းကို လူတိုင္းသိရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။  
သင့္ကေလးမ်ား လုံျခဳံသည့္တစ္ရာတြင္ရွိေနခ်ိန္ 
ေက်ာင္းသို႔ လိုက္သြားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို 
အႏၲာရာယ္တြင္းသို႔ မပို႔ပါႏွင့္။

  သင့္အိမ္ကို ေဘးကင္းလံုျခဳံေအာင္ 
လုပ္ပါ

ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္သည့္ အသံ (သို႔) အနံ့ ရလၽွင္ 
ေပါက္ကြဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဓာတ္ေငြ႕ကိုပိတ္ပါ။

လၽွပ္စစ္မီးျပတ္သြားလၽွင္ (သို႔) သင္ထြက္ခြာ 
သြားရမည္ဆိုလၽွင္ လၽွပ္စစ္မီးခလုတ္မ်ားကို 
ပိတ္လိုက္ပါ။ သင္မျမင္နိင္သည့္ မီးဝါယာႀကိဳး 
အပ်က္အစီး မ်ားရွိေနနိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေရပိုက္မ်ားတြင္  အပ်က္အစီး 
ရွိေနသည္ဟု သင္ထင္လ်င္ ေရကိုပိတ္လိုက္ပါ။ 
ယိုစီးေသာေရမ်ားက သင့္အိမ္ကို ပ်က္စီးေစနိုင္ 
ပါသည္။ 

 ေရႏွင့္က်န္းမာေရးနဲ႔အညီ
        သန္႔စင္ေရး
သန္႔စင္မထားသည့္ ေရကိုမေသာက္သုံးမွီ 
တစ္မိနစ္ က်ိဳခ်က္ပါ (သို႔) အနံ့မပါေသာ 
အိမ္တြင္းသုံး ခၽြတ္ေဆး အၾကည္ ဇြန္းတစ္ဝက္
ကို ေရ ၁၀ လီတာတြင္ေရာပါ။ မေသာက္သုံးမွီ 
မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ၄င္းကဲ့သို႔ထားပါ။

အိမ္သာေရကိုဆြဲမခ်ပါႏွင့္။ တတ္နိုင္လၽွင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္ တြင္းတူးပါ။ 
သန္႔ရွင္းေအာင္ေနပါ။

  သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကုိသြားေရာက္
ၾကည့္ရွုပါ

တစ္ဦးတည္းေနသူမ်ား၊ သြားလာလွုပ္ရွားမွုအတြက္ 
အခက္အခဲရွိသူမ်ား ႏွင့္ အကူအညီ ပိုမိုလိုအပ္ 
နိုင္ေခ် ရွိသူတိုင္းအား ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

မိမိတြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီပံ့ပိုး ၾကပါ။

 သင့္ေဒသ၏ လူထု အေရးေပၚစုရပ္
         ကိုသြားပါ
• အကယ္၍ သင္အကူအညီလိုအပ္လၽွင္

• အကယ္၍ သင္၏အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ ကူညီနိုင္မည္ဆိုလၽွင္

• သင့္ေဒသအတြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေျခအေန ဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း မၽွေဝေပးရန္

• သင့္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေဒသတြင္း 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွု ကို စုစည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို သင့္ၿမိဳ႕နယ္ 
ေကာင္စီ၏ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမွုဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္

  အေရးေပၚသတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ 
www.wremo.nz ကိုသြားပါ သို႔မဟုတ္ 
ေရဒီယို နားေထာင္ပါ။

ဆူနာမီဆိုသည္မွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ခတ္ေနနိုင္သည့္ 
ထပ္ဆင့္လွိုင္းလုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ 
အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေဘးကင္းရာ 
ဆူနာမီလိုင္းျပာ လြန္သြားသည့္ အရပ္သို႔  တိုင္ေအာင္ 
ခ်က္ျခင္းထြက္ခြာသြားပါ။

လူတိုင္း ေဘးကင္းရာအရပ္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည့္နည္းလမ္းကို 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ အကူအညီပိုမိုလိုအပ္နိုင္ပါသည္။
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ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ တိုေတာင္းသည့္ 
ဆယ္မိနစ္အတြင္း ေရာက္လာနိုင္သည္ျဖစ္၍ 
အခ်က္ေပးဥၾသသံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
တရားဝင္သတိေပးခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ 
အခ်ိန္မရွိပါ။ ေတာင္အေမရိကကဲ့သို႔ 
အလြန္ေဝးကြာသည့္ေနရာမွ စတင္သည့္
ဆူနာမီအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

ဆူနာမီအၿပီးတြင္ 
ပင္လယ္ကမ္းေၿခ 

(သို႔) ေရထဲသို႔မသြားမီ 
အရာအားလုံးရွင္းလင္းေၾကာင္း 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္အထိ 
ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ သင္သည္ ပင္လယ္ကမ္းအနီးတြင္ရွိေနၿပီး 
ငလ်င္လွုပ္ျခင္း ၾကာျမင့္ (သို႔) ျပင္းထန္လၽွင္ ခ်က္ျခင္းထြက္သြားပါ။

ေဒသအတြင္းငလ်င္လွုပ္ျခင္းတြင္ သင္လက္ခံရရွိမည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္မွာ ၎ငလ်င္ပင္ျဖစ္သည္။

လူထုအေရးေပၚ စုရပ္မ်ားသည္ လူထူစုေဝးရာဆုံမွတ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ စုရပ္မ်ားကို ယခင္က ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး 
ဌာနမ်ား ဟုေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထင္ဟပ္ ေစရန္ အမည္ေျပာင္း
လိုက္သည္။

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ သင္ကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္တြင္ ဆုံစည္း၍ သင့္
အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွုမ်ားကို 
သင္တို႔ထံတြင္ရွိေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အရင္းအျမစ္
မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို အသုံးျပဳကာ စုစည္းစီမံ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 www.getprepared.org.nz/hubs       
        ကိုသြားၿပီး သင္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး 
        ေဒသတြင္းစုရပ္ ကိုရွာေဖြပါ။

ေဒသတြင္းစုရပ္မ်ားတြင္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ လွိုင္းတို/
လွိုင္းရွည္ ေရဒီယို၊ ေျမပုံမ်ား ႏွင့္ သင့္ေဒသခံေကာင္စီ ၏ 
အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွုဌာန ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရးဌာနသုံး ႏွစ္လမ္းသြား ေရဒီယိုမ်ားပါဝင္သည့္ 
အေျခခံ စတင္ေရး ကိရိယာစုံ မ်ားရွိပါသည္။ စုရပ္မ်ားတြင္ 
အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား အပိုမရွိပါ။

getprepared.org.nz တြင္ သင္ရွိေနစဥ္္

သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္မွ အထက္ပါလင့္ ကိုလိုက္ၿပီး 
သင့္ဧရိယာ၏ လူထုတုံ႔ျပန္မွုစီမံကိန္းကို ေလ့လာပါ။

သင္ ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ ႏွင့္ ကစားသည့္ 
ေနရာမ်ားမွ မည္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ဆူနာမီ 
ကင္းလြတ္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ 
ဆူနာမီကင္းလြတ္ဇုန္ေျမပုံကို ၾကည့္ပါ။

www.wremo.nz ကိုၾကည့္ပါ။ ခိုင္လုံသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ 
သြားရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
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၁။ WREMO  မွ သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ 
စာရင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္လိုလိုက္ပါ။

အက္ပ္ကို ဖုန္းထဲသို႔ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူပါ။

အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သတင္းအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ားမွာ-

   WREMO ၏အေရးေပၚ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.wremo.co.nz ကို 
သြားပါ။

   WREMO၏ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ facebook.com@WREMOnz 
ကို လိုက္ခ္လုပ္ေပးပါ။

   WREMO၏တြစ္တာ @WREMOinfo ကို ေဖာ္လိုလုပ္ပါ။

   သင့္ ေဒသ ေကာင္စီ႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ လူမွုကြန္ယက္မ်ားကို 
သြားပါ။

  ေရဒီယိုနယူးဇီလန္ႏွင့္ အျခားေဒသခံလိုင္းမ်ားကို နားေထာင္ပါ။

IS THE TIME N:0W

SWIPE DOWN

ယခုခ်က္ျခင္း

နယူးဇီလန္ ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ Hazards app ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူပါ။ 
အသက္အႏၲာရာယ္ ရွိေသာ အေရးေပၚေဘးမ်ားအတြက္ WREMO မွ 
သင့္ကိုသတိေပးနိုင္ရန္  အေထြေထြ အသိေပးခ်က္မ်ားကို  ဖြင့္ထားပါ။  
တစ္ကိုယ္ရည္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ အႏၲာရာယ္ရွိမွသာ  
WREMO မွ သတိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ သင္လိုအပ္သည့္ 
သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ ရယူရန္ အျခားအသိေပးခ်က္မ်ားကို 
ခ်ိန္ညႇိပါ။ ဒါ ဝယ္လင္တန္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သတိရပါ၊ 
ေလတိုက္ခတ္မွုသတိေပးခ်က္တိုင္း ကို သင္လိုခ်င္မွလိုပါလိမ့္မည။္ 

သတိေပးခ်က္တစ္ခု ရရွိသည့္အခါ

အႀကံေပးခ်က္ကို လိုက္နာ၍ သင္ခ်စ္ခင္ဂ႐ုစိုက္ေသာသူမ်ားအား 
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ လူမွုကြန္ယက္မွျဖစ္ေစ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မၽွေဝေပးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ား အတြက္ စာရင္းသြင္းၿပီးၿပီ။ 2345678

သင္၏ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္ျခင္း လမ္းညႊန္ 

ဤလမ္းညႊန္ကို ယူၿပီး ယခုပင္ 
ျပင္ဆင္ပါ

အေရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အခမဲ့သင္တန္းမ်ား

သင့္အိမ္ေထာင္စုႏွင့္အသိုင္းအဝိုင္း ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ရန္၊ တုံ႔ျပန္ရန္ ႏွင့္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ 
ငလ်င္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ မည္သို႔
ကူညီရမည္ကို သင္ယူပါ။ သင့္အသိုင္းအဝိုင္းပိုမို
အသိရွိေရး၊ ပိုမိုျပင္ဆင္ထားၿပီးေရးႏွင့္ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ 
မွုရွိေရး ကို အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သင္တန္းမ်ားထဲမွ
          တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းပါ။
          getprepared.nz/Courses

   သင့္အသုိင္းအဝိုင္း ျပင္ဆင္မုွရွိေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရး အတြက္ကူညီရန္ 
သင္လည္း WREMO ၏လုပ္အားေပး 
လူမွုဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လာ နိုင္ပါသည္။
getprepared.nz/volunteer

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေရး 
အခမဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ စီးပြားေရး (သို႔) 
လူမွုအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသူ
ျဖစ္ပါက မည္သည့္ အဟန္႔အတား အႀကီးအေသး၏ 
ေနာက္ဆက္တြင္မဆို သင့္လုပ္ငန္းကိုဆက္လက္ 
လည္ပတ္ေနရန္ အလိုရွိပါလိမ့္မည္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုကိုသုံးစြဲသူမ်ားသည္ သင့္အေပၚ 
မွီခိုေနၾကပါသည္။ ဖိစီးမွုမ်ားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္ လည္ပတ္ 
နိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိၿပီးေစရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က သင္ႏွင့္သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္သူတိုင္းသည္ အေျခခံ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေစေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ သူတို႔အတြက္ သီးသန္႔ စီမံကိန္း 
မည္သို႔ စတင္ရမည္ ဆိုသည့္ အသိမ်ားျဖင့္ 
ျပန္သြားၾကပါသည္။ ဝယ္လင္တန္နယ္တြင္ 
ႏွစ္နာရီၾကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ျပဳလုပ္ေပးသည္။

   getprepared.nz/
Businesses

လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း

သင္ကဲ့သို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူထုအသိုင္းအဝိုင္း 
၏ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးၾက
ပါသည္။ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္၊
သင္မည္သို႔ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည္ စသည္တို႔ကို
စုံစမ္းပါ။ သင့္ထံတြင္ရွိေသာ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း
ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရွိဗဟုသုတအသိမ်ားက ထူးျခားမွု
ျပဳနိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ကၽြန္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္

  wremo@gw.govt.nz

  ၀၄ - ၈၃၀ - ၄၂၇၉

  facebook.com/WREMOnz

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ 
ေဒသတြင္းစုရပ္ေနရာကို 
သိရွိၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အသိုင္းအဝိုင္းလူထုအား 
မည္သို႔ကူညီနိုင္သည္ကို 
ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိၾကပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိနိုင္မွုႏွုန္းကို 
ေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟု နိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္
မ်ားက သိရွိထားပါသည္။

အေဆာက္အဦးမ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းထက္ 
ပရိေဘာဂ၊ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားက 
ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမွုအမ်ားစုကို 
ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ အတြင္း

အိမ္တြင္း - ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔ၿပီး အျပင္ထြက္ရန္  
ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းသည္အထိ အိမ္ထဲတြင္ေနပါ။ အေပၚမွ 
က်ေရာက္လာနိုင္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို သတိျပဳ၍ 
အဆာက္အဦးတြင္းမွ သတိႏွင့္ထြက္ပါ။

ျမင့္မားသည့္ အေဆာက္အဦးအတြင္း - အထက္ပါအတိုင္း 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မီးသတိေပးေခါင္းေလာင္းမ်ား 
ရပ္တန္႔သြား႐ုံႏွင့္အျပင္သို႔ အလ်င္စလို ထြက္ခြါျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အိမ္ျပင္ - အေဆာက္အဦးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားမွ 
ေဝးရာသို႔သြားၿပီး ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔သည္အထိ 
ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း  ျပဳလုပ္ပါ။ 

လူစည္ကားသည့္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေပၚတြင္ - အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
အေဆာက္အဦးမ်ားမွ အရာဝတၳဳမ်ား သင္အေပၚသို႔ 
က်ေရာက္လာနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသြားလမ္းေပၚတြင္ မေနပါႏွင့္။

အကယ္၍ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ ျခင္းကို 
မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါက 
သင့္ကိုယ္သင္ အေကာင္းဆုံး
သိုင္းျခဳံထားၿပီး သင့္လည္ပင္း
ႏွင့္ ဦးေခါင္းကို 
အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ရန္ 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

ေကာင္းပါၿပ။ီ  သင္၏ လုံျခဳံေဘးကင္းေရး
အတြက္ သင္၏ ပထမဆုံး ေျခလွမ္း 
ဝယ္လင္တန္နယ္သည္ ေနထိုင္ရန္ 
အလြန္ေကာင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အနည္းငယ္ၾကမ္းတမ္းပါသည္။ တစ္ခါတရံ ေျမၿပိဳျခင္း၊ 
ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း ႏွင့္ ေျမငလ်င္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ၾကဳံေတြ႕ရၿပီး ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္လည္း ရွိပါသည္။

ဤအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ 
သဏၭာန္တူသက္ေရာက္မွုမ်ား ရွိပါသည္။ 
မရွိမျဖစ္အရာမ်ားရရွိရန္၊ အသိုင္းအဝိုင္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး
သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ သြားလာလွုပ္ရွားရန္ 
ခက္ခဲေနနိုင္ပါသည္။

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္လွုပ္အၿပီး 
ခက္ခဲေသာရက္အနည္းငယ္ကို ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ၊ 
အတတ္နိုင္ဆုံး သက္ေတာင့္သက္သာစြာ 
ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ သင့္မိသားစု ႏွင့္ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးေစေရး အတြက္ 
သင္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိရန္ အတြက္ 
စာရင္းသြင္း႐ုံႏွင့္ပင္ ပထမအဆင့္ကို သင္ၿပီးစီးသြားပါၿပီ။

သင့္မိသားစု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိထား
ၿပီးေရးအတြက္ ယေန႔၊ ယခုညႏွင့္ 
လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း၊ 
သင္လုပ္နိုင္သည့္ အရာမ်ားသို႔  အဆင့္ဆင့္ 
ဆက္လက္တက္လွမ္းပါ။ အဆင့္တိုင္းသည္ 
ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ေဆာင္ရက်ိဳးနပ္ပါသည္။ 
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 
ဆက္သြယ္ပါ။

WREMO (ဝယ္လင္တန္ေဒသ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု႐ုံး) 
အဖြဲ႕မွ

Burmese Edition
သင္၏ ေဒသတြင္းလူထုအေရးေပၚ 
စုရပ္ ကို ရွာေဖြပါ။

၂။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
    ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း ကို ေလ့က်င့္ပါ

ပါဝင္လွုပ္ရွားျခင္း

ငလ်င္အၿပီး

၃။ သင္၏ ဆူနာမီဇုန္ကို 
    သိထားပါ
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1 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းကို ကၽြန္ုပ္တို႔  ေလ့က်င့္ၿပီးၿပီ 3 4 5 6 7 8

1 2 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ၏ ဆူနာမီဇုန္ ကို သိပါသည္။ 5 6 7 8

  ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္ရွိပါသလား
ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ 
ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ ေျခလ်င္ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးျဖင့္ 
လ်င္ျမန္စြာ သြားပါ။ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။.

ဆူနာမီျမႇားျပာႏွင့္  အနီးစပ္ဆုံးေဘးကင္းလုံျခဳံရာ
အရပ္ သို႔မဟုတ္ ဆူနာမီလိုင္းျပာအထက္သို႔ 
ညႊန္သည့္ ထြက္ခြာလမ္းျပသေကၤတမ်ား 
ေနာက္ကိုလိုက္ပါ။  သင့္ေနာက္မွ ထြက္ခြါလာ
သည့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေနရာရွိေစရန္ 
ဆက္သြားျမဲသြားပါ။

  အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ

အိမ္သို႔ျပန္မသြားမီ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာေနရာ၌ ေတြ႕ဆုံပါ။

တတ္နိုင္လၽွင္ သင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေၾကာင္း 
အျခားသူမ်ားအား သင့္လူထုကြန္ယက္မွ အေျခအေန
အသစ္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသံသတင္း
စကား ပါးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသိေပးပါ။
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္ပို႔ပါ၊ ဖုန္းမေခၚပါႏွင့္ ၊ ကြန္ယက္၏
ဝန္ကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

 သင့္ကေလးမ်ားကိုစုစည္းပါ
စီမံကိန္းကို လူတိုင္းသိရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။  
သင့္ကေလးမ်ား လုံျခဳံသည့္တစ္ရာတြင္ရွိေနခ်ိန္ 
ေက်ာင္းသို႔ လိုက္သြားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို 
အႏၲာရာယ္တြင္းသို႔ မပို႔ပါႏွင့္။

  သင့္အိမ္ကို ေဘးကင္းလံုျခဳံေအာင္ 
လုပ္ပါ

ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္သည့္ အသံ (သို႔) အနံ့ ရလၽွင္ 
ေပါက္ကြဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဓာတ္ေငြ႕ကိုပိတ္ပါ။

လၽွပ္စစ္မီးျပတ္သြားလၽွင္ (သို႔) သင္ထြက္ခြာ 
သြားရမည္ဆိုလၽွင္ လၽွပ္စစ္မီးခလုတ္မ်ားကို 
ပိတ္လိုက္ပါ။ သင္မျမင္နိင္သည့္ မီးဝါယာႀကိဳး 
အပ်က္အစီး မ်ားရွိေနနိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေရပိုက္မ်ားတြင္  အပ်က္အစီး 
ရွိေနသည္ဟု သင္ထင္လ်င္ ေရကိုပိတ္လိုက္ပါ။ 
ယိုစီးေသာေရမ်ားက သင့္အိမ္ကို ပ်က္စီးေစနိုင္ 
ပါသည္။ 

 ေရႏွင့္က်န္းမာေရးနဲ႔အညီ
        သန္႔စင္ေရး
သန္႔စင္မထားသည့္ ေရကိုမေသာက္သုံးမွီ 
တစ္မိနစ္ က်ိဳခ်က္ပါ (သို႔) အနံ့မပါေသာ 
အိမ္တြင္းသုံး ခၽြတ္ေဆး အၾကည္ ဇြန္းတစ္ဝက္
ကို ေရ ၁၀ လီတာတြင္ေရာပါ။ မေသာက္သုံးမွီ 
မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ၄င္းကဲ့သို႔ထားပါ။

အိမ္သာေရကိုဆြဲမခ်ပါႏွင့္။ တတ္နိုင္လၽွင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္ တြင္းတူးပါ။ 
သန္႔ရွင္းေအာင္ေနပါ။

  သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကုိသြားေရာက္
ၾကည့္ရွုပါ

တစ္ဦးတည္းေနသူမ်ား၊ သြားလာလွုပ္ရွားမွုအတြက္ 
အခက္အခဲရွိသူမ်ား ႏွင့္ အကူအညီ ပိုမိုလိုအပ္ 
နိုင္ေခ် ရွိသူတိုင္းအား ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

မိမိတြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီပံ့ပိုး ၾကပါ။

 သင့္ေဒသ၏ လူထု အေရးေပၚစုရပ္
         ကိုသြားပါ
• အကယ္၍ သင္အကူအညီလိုအပ္လၽွင္

• အကယ္၍ သင္၏အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ ကူညီနိုင္မည္ဆိုလၽွင္

• သင့္ေဒသအတြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေျခအေန ဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း မၽွေဝေပးရန္

• သင့္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေဒသတြင္း 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွု ကို စုစည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို သင့္ၿမိဳ႕နယ္ 
ေကာင္စီ၏ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမွုဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္

  အေရးေပၚသတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ 
www.wremo.nz ကိုသြားပါ သို႔မဟုတ္ 
ေရဒီယို နားေထာင္ပါ။

ဆူနာမီဆိုသည္မွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ခတ္ေနနိုင္သည့္ 
ထပ္ဆင့္လွိုင္းလုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ 
အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေဘးကင္းရာ 
ဆူနာမီလိုင္းျပာ လြန္သြားသည့္ အရပ္သို႔  တိုင္ေအာင္ 
ခ်က္ျခင္းထြက္ခြာသြားပါ။

လူတိုင္း ေဘးကင္းရာအရပ္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည့္နည္းလမ္းကို 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ အကူအညီပိုမိုလိုအပ္နိုင္ပါသည္။
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ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ တိုေတာင္းသည့္ 
ဆယ္မိနစ္အတြင္း ေရာက္လာနိုင္သည္ျဖစ္၍ 
အခ်က္ေပးဥၾသသံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
တရားဝင္သတိေပးခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ 
အခ်ိန္မရွိပါ။ ေတာင္အေမရိကကဲ့သို႔ 
အလြန္ေဝးကြာသည့္ေနရာမွ စတင္သည့္
ဆူနာမီအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

ဆူနာမီအၿပီးတြင္ 
ပင္လယ္ကမ္းေၿခ 

(သို႔) ေရထဲသို႔မသြားမီ 
အရာအားလုံးရွင္းလင္းေၾကာင္း 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္အထိ 
ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ သင္သည္ ပင္လယ္ကမ္းအနီးတြင္ရွိေနၿပီး 
ငလ်င္လွုပ္ျခင္း ၾကာျမင့္ (သို႔) ျပင္းထန္လၽွင္ ခ်က္ျခင္းထြက္သြားပါ။

ေဒသအတြင္းငလ်င္လွုပ္ျခင္းတြင္ သင္လက္ခံရရွိမည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္မွာ ၎ငလ်င္ပင္ျဖစ္သည္။

လူထုအေရးေပၚ စုရပ္မ်ားသည္ လူထူစုေဝးရာဆုံမွတ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ စုရပ္မ်ားကို ယခင္က ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး 
ဌာနမ်ား ဟုေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထင္ဟပ္ ေစရန္ အမည္ေျပာင္း
လိုက္သည္။

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ သင္ကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္တြင္ ဆုံစည္း၍ သင့္
အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွုမ်ားကို 
သင္တို႔ထံတြင္ရွိေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အရင္းအျမစ္
မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို အသုံးျပဳကာ စုစည္းစီမံ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 www.getprepared.org.nz/hubs       
        ကိုသြားၿပီး သင္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး 
        ေဒသတြင္းစုရပ္ ကိုရွာေဖြပါ။

ေဒသတြင္းစုရပ္မ်ားတြင္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ လွိုင္းတို/
လွိုင္းရွည္ ေရဒီယို၊ ေျမပုံမ်ား ႏွင့္ သင့္ေဒသခံေကာင္စီ ၏ 
အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွုဌာန ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရးဌာနသုံး ႏွစ္လမ္းသြား ေရဒီယိုမ်ားပါဝင္သည့္ 
အေျခခံ စတင္ေရး ကိရိယာစုံ မ်ားရွိပါသည္။ စုရပ္မ်ားတြင္ 
အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား အပိုမရွိပါ။

getprepared.org.nz တြင္ သင္ရွိေနစဥ္္

သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္မွ အထက္ပါလင့္ ကိုလိုက္ၿပီး 
သင့္ဧရိယာ၏ လူထုတုံ႔ျပန္မွုစီမံကိန္းကို ေလ့လာပါ။

သင္ ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ ႏွင့္ ကစားသည့္ 
ေနရာမ်ားမွ မည္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ဆူနာမီ 
ကင္းလြတ္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ 
ဆူနာမီကင္းလြတ္ဇုန္ေျမပုံကို ၾကည့္ပါ။

www.wremo.nz ကိုၾကည့္ပါ။ ခိုင္လုံသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ 
သြားရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

၁

၂

၃

�

၁။ WREMO  မွ သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ 
စာရင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္လိုလိုက္ပါ။

အက္ပ္ကို ဖုန္းထဲသို႔ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူပါ။

အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သတင္းအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ားမွာ-

   WREMO ၏အေရးေပၚ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.wremo.co.nz ကို 
သြားပါ။

   WREMO၏ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ facebook.com@WREMOnz 
ကို လိုက္ခ္လုပ္ေပးပါ။

   WREMO၏တြစ္တာ @WREMOinfo ကို ေဖာ္လိုလုပ္ပါ။

   သင့္ ေဒသ ေကာင္စီ႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ လူမွုကြန္ယက္မ်ားကို 
သြားပါ။

  ေရဒီယိုနယူးဇီလန္ႏွင့္ အျခားေဒသခံလိုင္းမ်ားကို နားေထာင္ပါ။

IS THE TIME N:0W

SWIPE DOWN

ယခုခ်က္ျခင္း

နယူးဇီလန္ ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ Hazards app ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူပါ။ 
အသက္အႏၲာရာယ္ ရွိေသာ အေရးေပၚေဘးမ်ားအတြက္ WREMO မွ 
သင့္ကိုသတိေပးနိုင္ရန္  အေထြေထြ အသိေပးခ်က္မ်ားကို  ဖြင့္ထားပါ။  
တစ္ကိုယ္ရည္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ အႏၲာရာယ္ရွိမွသာ  
WREMO မွ သတိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ သင္လိုအပ္သည့္ 
သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ ရယူရန္ အျခားအသိေပးခ်က္မ်ားကို 
ခ်ိန္ညႇိပါ။ ဒါ ဝယ္လင္တန္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သတိရပါ၊ 
ေလတိုက္ခတ္မွုသတိေပးခ်က္တိုင္း ကို သင္လိုခ်င္မွလိုပါလိမ့္မည။္ 

သတိေပးခ်က္တစ္ခု ရရွိသည့္အခါ

အႀကံေပးခ်က္ကို လိုက္နာ၍ သင္ခ်စ္ခင္ဂ႐ုစိုက္ေသာသူမ်ားအား 
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ လူမွုကြန္ယက္မွျဖစ္ေစ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မၽွေဝေပးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ား အတြက္ စာရင္းသြင္းၿပီးၿပီ။ 2345678

သင္၏ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္ျခင္း လမ္းညႊန္ 

ဤလမ္းညႊန္ကို ယူၿပီး ယခုပင္ 
ျပင္ဆင္ပါ

အေရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အခမဲ့သင္တန္းမ်ား

သင့္အိမ္ေထာင္စုႏွင့္အသိုင္းအဝိုင္း ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ရန္၊ တုံ႔ျပန္ရန္ ႏွင့္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ 
ငလ်င္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ မည္သို႔
ကူညီရမည္ကို သင္ယူပါ။ သင့္အသိုင္းအဝိုင္းပိုမို
အသိရွိေရး၊ ပိုမိုျပင္ဆင္ထားၿပီးေရးႏွင့္ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ 
မွုရွိေရး ကို အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သင္တန္းမ်ားထဲမွ
          တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းပါ။
          getprepared.nz/Courses

   သင့္အသုိင္းအဝိုင္း ျပင္ဆင္မုွရွိေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရး အတြက္ကူညီရန္ 
သင္လည္း WREMO ၏လုပ္အားေပး 
လူမွုဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လာ နိုင္ပါသည္။
getprepared.nz/volunteer

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေရး 
အခမဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ စီးပြားေရး (သို႔) 
လူမွုအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသူ
ျဖစ္ပါက မည္သည့္ အဟန္႔အတား အႀကီးအေသး၏ 
ေနာက္ဆက္တြင္မဆို သင့္လုပ္ငန္းကိုဆက္လက္ 
လည္ပတ္ေနရန္ အလိုရွိပါလိမ့္မည္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုကိုသုံးစြဲသူမ်ားသည္ သင့္အေပၚ 
မွီခိုေနၾကပါသည္။ ဖိစီးမွုမ်ားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္ လည္ပတ္ 
နိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိၿပီးေစရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က သင္ႏွင့္သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္သူတိုင္းသည္ အေျခခံ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေစေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ သူတို႔အတြက္ သီးသန္႔ စီမံကိန္း 
မည္သို႔ စတင္ရမည္ ဆိုသည့္ အသိမ်ားျဖင့္ 
ျပန္သြားၾကပါသည္။ ဝယ္လင္တန္နယ္တြင္ 
ႏွစ္နာရီၾကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ျပဳလုပ္ေပးသည္။

   getprepared.nz/
Businesses

လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း

သင္ကဲ့သို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူထုအသိုင္းအဝိုင္း 
၏ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးၾက
ပါသည္။ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္၊
သင္မည္သို႔ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည္ စသည္တို႔ကို
စုံစမ္းပါ။ သင့္ထံတြင္ရွိေသာ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း
ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရွိဗဟုသုတအသိမ်ားက ထူးျခားမွု
ျပဳနိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ကၽြန္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္

  wremo@gw.govt.nz

  ၀၄ - ၈၃၀ - ၄၂၇၉

  facebook.com/WREMOnz

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ 
ေဒသတြင္းစုရပ္ေနရာကို 
သိရွိၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အသိုင္းအဝိုင္းလူထုအား 
မည္သို႔ကူညီနိုင္သည္ကို 
ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိၾကပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိနိုင္မွုႏွုန္းကို 
ေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟု နိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္
မ်ားက သိရွိထားပါသည္။

အေဆာက္အဦးမ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းထက္ 
ပရိေဘာဂ၊ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားက 
ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမွုအမ်ားစုကို 
ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ အတြင္း

အိမ္တြင္း - ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔ၿပီး အျပင္ထြက္ရန္  
ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းသည္အထိ အိမ္ထဲတြင္ေနပါ။ အေပၚမွ 
က်ေရာက္လာနိုင္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို သတိျပဳ၍ 
အဆာက္အဦးတြင္းမွ သတိႏွင့္ထြက္ပါ။

ျမင့္မားသည့္ အေဆာက္အဦးအတြင္း - အထက္ပါအတိုင္း 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မီးသတိေပးေခါင္းေလာင္းမ်ား 
ရပ္တန္႔သြား႐ုံႏွင့္အျပင္သို႔ အလ်င္စလို ထြက္ခြါျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အိမ္ျပင္ - အေဆာက္အဦးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားမွ 
ေဝးရာသို႔သြားၿပီး ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔သည္အထိ 
ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း  ျပဳလုပ္ပါ။ 

လူစည္ကားသည့္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေပၚတြင္ - အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
အေဆာက္အဦးမ်ားမွ အရာဝတၳဳမ်ား သင္အေပၚသို႔ 
က်ေရာက္လာနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသြားလမ္းေပၚတြင္ မေနပါႏွင့္။

အကယ္၍ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ ျခင္းကို 
မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါက 
သင့္ကိုယ္သင္ အေကာင္းဆုံး
သိုင္းျခဳံထားၿပီး သင့္လည္ပင္း
ႏွင့္ ဦးေခါင္းကို 
အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ရန္ 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

ေကာင္းပါၿပ။ီ  သင္၏ လုံျခဳံေဘးကင္းေရး
အတြက္ သင္၏ ပထမဆုံး ေျခလွမ္း 
ဝယ္လင္တန္နယ္သည္ ေနထိုင္ရန္ 
အလြန္ေကာင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အနည္းငယ္ၾကမ္းတမ္းပါသည္။ တစ္ခါတရံ ေျမၿပိဳျခင္း၊ 
ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း ႏွင့္ ေျမငလ်င္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ၾကဳံေတြ႕ရၿပီး ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္လည္း ရွိပါသည္။

ဤအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ 
သဏၭာန္တူသက္ေရာက္မွုမ်ား ရွိပါသည္။ 
မရွိမျဖစ္အရာမ်ားရရွိရန္၊ အသိုင္းအဝိုင္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး
သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ သြားလာလွုပ္ရွားရန္ 
ခက္ခဲေနနိုင္ပါသည္။

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္လွုပ္အၿပီး 
ခက္ခဲေသာရက္အနည္းငယ္ကို ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ၊ 
အတတ္နိုင္ဆုံး သက္ေတာင့္သက္သာစြာ 
ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ သင့္မိသားစု ႏွင့္ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးေစေရး အတြက္ 
သင္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိရန္ အတြက္ 
စာရင္းသြင္း႐ုံႏွင့္ပင္ ပထမအဆင့္ကို သင္ၿပီးစီးသြားပါၿပီ။

သင့္မိသားစု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိထား
ၿပီးေရးအတြက္ ယေန႔၊ ယခုညႏွင့္ 
လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း၊ 
သင္လုပ္နိုင္သည့္ အရာမ်ားသို႔  အဆင့္ဆင့္ 
ဆက္လက္တက္လွမ္းပါ။ အဆင့္တိုင္းသည္ 
ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ေဆာင္ရက်ိဳးနပ္ပါသည္။ 
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 
ဆက္သြယ္ပါ။

WREMO (ဝယ္လင္တန္ေဒသ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု႐ုံး) 
အဖြဲ႕မွ

Burmese Edition

သင္၏ ေဒသတြင္းလူထုအေရးေပၚ 
စုရပ္ ကို ရွာေဖြပါ။

၂။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
    ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း ကို ေလ့က်င့္ပါ

ပါဝင္လွုပ္ရွားျခင္း

ငလ်င္အၿပီး

၃။ သင္၏ ဆူနာမီဇုန္ကို 
    သိထားပါ



ေခါင္မိုးအတြင္း  
ေဆြးေျမ့ (သို႔ ) 

မျပည့္စုံသည့္ ဒိုင္းႏွင့္ 
က်ားေမာ့မ်ားကို 

အစားထိုးျဖည့္စြက္ပါ။

ရက္မမ်ားကို တိုင္မ်ားျဖင့္ 
ခိုင္ျမဲစြာတြဲပါ။

ေရပိုက္ခလုတ္

ယေန႔ ည ဤစေန၊တနဂၤေႏြ ေနာက္တစ္ပတ္ စေန၊တနဂၤေႏြ

လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား

Grab bag

ဓါတ္ေငြ႕

အႀကံျပဳခ်က္ - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္ ၁၄၀ လီတာ 

ႏွုန္း။ ေသာက္ေရ၊ 
အစားအစာျပင္ဆင္ရန္၊ 

လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အျခား အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး 
(သြားတိုက္ ႏွင့္ 

အနည္းဆုံး - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္စာ ၂၀ 

လီတာ ေသာက္ေရ 
ႏွင့္ တကယ့္အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္
သန္႔ရွင္းေရး

200L
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ေဆြးေျမ့ သို႔မဟုတ္ 
ျခစားထားေသာသစ္သားမ်ားကို 
အစားထိုးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာ မ်ားတည္ေနရာ

ေရ

လၽွပ္စစ္မီး 

ဓာတ္ေငြ႕

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဒသတြင္း အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု စုရပ္ 

1 2 3 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔မွာ အိမ္ေထာင္စု စီမံကိန္း ရွိၿပီး လုံျခဳံေဘးကင္းရန္ 
မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္ကို သိရွိပါသည္။ 5 6 7 8

1 2 3 4 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္ကိုပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးၿပီ 6 7 8
1 2 3 4 5 6 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ အိမ္းနီးခ်င္းမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ သိရွိသလို သူတို႔ကလည္း ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 

သိပါသည္။
8

1 2 3 4 5 6 7 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ အေရးေပၚအတြက္ တစ္ပတ္စာခံမည့္ 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိပါသည္။

1 2 3 4 5 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ တစ္ပတ္ခံမည့္ အေရးေပၚေရကို ကၽြန္ပ္တို႔သိုေလွာင္ထားၿပီးၿပီ။ 7 8

 အေရးေပၚ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွု ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 
          www.getprepared.nz ကို သြားပါ 

သင့္ကေလးမ်ားကို ႀကိဳဆိုေခၚယူနိုင္မည့္သူမ်ား၏ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ေထာင္စု ေတြ႕ဆုံရန္ ဆုံမွတ္

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္အၿပီးတြင္ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ လူမွုကြန္ယက္ႏွင့္ ဖုန္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို  
သင္ျပဳလုပ္နိုင္ခ်င္မွ ျပဳလုပ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္နိုင္မည့္ အခ်ိန္မ်ားအတြက္ 
ယခုစီမံကိန္းဆြဲပါ။

အိမ္ကို ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ငလ်င္အတြင္း 
အပ်က္အစီးကိုေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အျပင္ အနည္းငယ္ ရွုပ္ပြေနသည့္တိုင္  
အိမ္ထဲတြင္ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ဆုံရပ္တစ္ခုကို 
သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားပါ
တစ္ဦးႏွင့္တဦးသြားေရာက္ရွာေဖြရန္ ေနရာတစ္ခုကို 
ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး လိုအပ္လၽွင္ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားဆိုင္ရာ 
အာမခံကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ထားပါ 
လူအမ်ားစု၏ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ား၏တန္ဖိုးအတိုင္း  
အာမခံထားျခင္း နည္းပါးၾကပါသည္။ 
သင္၏ အိမ္ႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားအား 
ဆိုင္ရာအလိုက္ ႏွုန္းထားအမွန္ျဖင့္ 
အာမခံ ထားျဖစ္ပါေစ။ သင္၏
အာမခံကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္
ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ကေလးမ်ားကိုလုံျခဳံေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင့္ကေလးမ်ားကို လုံျခဳံေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ စီမံကိန္းမ်ားရွိပါသည္

  သင့္္ေက်ာင္း၏ အေရးေပၚ စီမံကိန္းကို 
        www.getprepared.org.nz/schools တြင္ၾကည့္ပါ

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးကို 
သြားႀကိဳရန္ ေက်ာင္းသို႔လမ္းေလ်ာက္နိုင္ေသာ 
အကြာအေဝးအတြင္းရွိ မိသားစု သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြ အနည္းဆုံး ၃ ဦးကို စီစဥ္ပါ။ 
သူတို႔၏အမည္မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ေပးထားပါ။

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးမ်ား 
ဘာကိုေမၽွာ္လင့္နိုင္သည္၊ မည္သူက သူတို႔ကို 
သြားႀကိဳနိုင္သည္ စသည္မ်ားကို ေျပာဆိုထားပါ။

သင္၏ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္မ်ားကို 
စစ္ေဆးပါ။

ေခါင္မိုးေရေလွာင္ကန္မ်ား 
ခိုင့္ခံ့လုံျခဳံေစပါ

အုတ္ခဲမီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ား စနစ္တက် 
တင္းက်ပ္ထားမထား စစ္ေဆးပါ။ 
မီးခိုးေခါင္းတိုင္ကို အသုံးမျပဳပါက 
ဖယ္ရွားပစ္ပါ။

သင့္အိမ္သည္ ေန႔စဥ္အသုံးအေဆာင္မ်ား 
အသြင္ေဆာင္သည့္ အေရးေပၚပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

• အိပ္ရာေပၚရွိျခဳံေစာင္၊ အဝတ္ဘီရိုထဲရွိ အဝတ္အစား 
ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ရွိ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသည္ 
အေရးေပၚအသုံးျပဳနိုင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

• သင့္ေဆးဝါးမ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး သင့္ထံတြင္ 
လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိေစရန္ ေသခ်ာ 
စုေဆာင္းထားပါ။

သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုကို ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား
ျဖင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ားမွ ၎တို႔၏အကန္႔အသတ္ရွိ 
အင္အားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလိုအပ္ဆုံးသူမ်ားအတြက္ 
အာ႐ုံစိုက္နိုင္ရန္ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ကူညီရာ
ေရာက္ပါသည္။

တစ္ပတ္စာ ေစ်းဝယ္စရာ
မလိုေတာ့ ေလာက္ေအာင္ 
သင္၏ရိကၡာကို တတ္နိုင္သမၽွ
အျပည့္ျဖည့္ထားပါ။

ေခါင္မိုး၊ နံရံ၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ ေအာက္ေျခ 
အုတ္ျမစ္မ်ား လုံျခဳံမွု ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးပါ။

အကူအညီလိုအပ္ပါက အိမ္ကို 
ကၽြမ္းက်င္ေဆာက္လုပ္ေရးသမားအား 
စစ္ေဆးေစပါ။

   သင့္အိမ္ကို ငလ်င္ဒဏ္ခံနိုင္ရည္ 
ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ 
ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
 getprepared.nz/SafeHomes 

အိမ္ငွားေနထိုင္သူျဖစ္ပါက
သင့္အိမ္ရွင္သည္ ေျမငလ်င္ 
အၿပီးတြင္ အိမ္ကို ဆက္လက္ေနထိုင္ 
လို႔ရေသးတာပဲျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤလမ္းညႊန္ကို အသုံးျပဳၿပီး 
သင္ေနသည့္အိမ္ကို လုံျခဳံေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ သူတို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

သင္သည္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မွုရွိေသာ၊ ပိုမိုႀကံ့ခိုင္ေသာ 
အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လုံး ေန႔စဥ္ ကူညီေပးေနမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
သာ၍ပင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ရိုးရွင္းသည့္ အျပဳံးႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
စတင္ပါ။ ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္းသည္ အျမဲတမ္း 
အခက္ခဲဆုံးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန မ်ားအတြက္ သင္တို႔အတြင္းမွ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ၾကေရး အဆိုျပဳပါ။ 
၎သည္ စကားစမည္ စတင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ 
နည္းလမ္းတမ်ိဳးျဖစ္သည္။

သင့္လမ္းထဲတြင္ အိမ္းနီးခ်င္းကူညီေရး အဖြဲ႕ကို 
စတင္ဖြဲ႕စည္းနိုင္သကဲ့သို႔ ေဒသအတြင္းရွိ 
Timebank လုပ္အားေပးအဖြဲ႕ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ 
ပူးေပါင္းနိုင္ပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ဤစေန၊တနဂၤေႏြတြင္ သင့္လမ္းထဲရွိ 
လူတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ 

• လူတိုင္း လုံျခဳံမွုရွိမရွိႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းအကူအညီ 
လိုအပ္သူမ်ားအား ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ခံရျခင္း ရွိမရွိ 
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္

• တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ကူညီေရးအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ားကို မၽွေဝၾကရန္

• ေရွ႕ေလၽွာက္ဆက္လက္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီေထာက္ပံ့နိုင္ရန္

လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း 
သင့္အိမ္နီးခ်င္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ 
အသားကင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္း 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း တစ္ခုခု ကိုစီစဥ္ပါ။ 

ျပန္လည္အားျဖည့္
ထားျခင္းမရွိသည့္  
တိုက္နံရံမ်ားကို 
ထပ္ေဆာင္း

အေထာက္အကူ 
ေပးပါ။

ေရေႏြးတိုင္ကီႏွင့္ 
ထင္းမီးဖိုမ်ားကို 

လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္
ျပဳလုပ္ပါ။

တိုင္ပတ္ပတ္လည္တြင္ 
တိုင္ေျခမ်ားေပၚထြက္ေနျခင္း ရွိပါသလား။

10L

အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ ပိုက္ေခါင္းမွ ေရအလုံအေလာက္ ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
အေရးေပၚ ရိကၡာေရ ရွိထားရန္လိုအပ္သည္။ မ်ားမ်ား သိုေလွာင္ထားနိုင္ေလ ပို၍ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ 
သင့္အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလုံးအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေရအလုံအေလာက္ ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ား

ပ်က္စီးေသာ ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ားသည္ 
အႏၲာရာယ္ရွိနိုင္သည့္အျပင္ သင့္ကို အိမ္တြင္ဆက္
လက္ေနထိုင္နိုင္ျခင္းမွ တားဆီးနိုင္ပါသည္။

သင္၏ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ (သင့္မွာဓာတ္ေငြ႕လိုင္း 
ရွိလ်င္)၊ ပင္မ မီးအားခလုတ္ ႏွင့္ ေရလိုင္းခလုတ္ 
မ်ားကို ရွာေဖြ၍ မည္သို႔ပိတ္ရမည္ကို သင္ယူထားပါ။ 
၎တို႔ကို အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕နိုင္ေစရန္ 
ထင္ရွားစြာ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္အလုပ္အတြက္ အေရးေပၚဆြဲအိတ္ကို 
စုစည္းစီစဥ္ပါ
သင္အေနျဖင့္ အလုပ္မွအိမ္ျပန္ေရာက္ရန္ ခရီးရွည္ 
လမ္းေလၽွာက္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္မွ အလ်င္စလို 
ထြက္ခြာရျခင္းမ်ား ရွိလၽွင္ရွိပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ 
နိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုစဥ္းစားၿပီး ရက္ (သို႔) နာရီ 
အနည္းငယ္ၾကာ ရွင္သန္ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အေျခခံ 
မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို အေရးေပၚ ဆြဲ
အိတ္ျဖင့္စုေဆာင္းထည့္သိုထားပါ။ ဤအရာမ်ားကို 
သင္ကိုယ္တိုင္ လုပ္နိုင္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးရန္ မလိုအပ္ပါ။

   getprepared.nz/GrabBag

အေရးေပၚအေျခအေန၌ သင့္တြင္ ေရရွိေစရန္
၂၀၀လီတာဆံ့(တတ္နိုင္ပါကပို၍ႀကီးေသာ) 
ေရေလွာင္ကန္ကို ဤစေန၊တနဂၤေႏြ တြင္ 
ဝယ္ထားပါ။ ၎တို႔သည္ ေစ်းသင့္ေတာ္၍ 
သင္ကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသည္။

၄င္းကို ခိုင္ျမဲလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္၍ ပိုက္ေရသန္႔ျဖင့္ 
ျဖည့္ထားပါ။

   getprepared.nz
/Water

ေရေလွာင္ကန္မရရွိနိုင္ပါက ေရအနည္းအက်ည္းျဖစ္ေစ 
သိုေလွာင္ထားျခင္းသည္ ဘာမွမရွိျခင္းထက္စာလၽွင္
ပိုေကာင္းပါသည္။

ပလပ္စတစ္ အရည္ပုလင္းႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ 
နို႔ပုလင္းအေဟာင္းမ်ားကို အသုံးမျပဳပါႏွင့္၊ 
နို႔အႂကြင္းအက်န္အနည္းငယ္ကပင္ 
ေရကိုညစ္ညမ္း ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပုံးတစ္ခုခ်င္းစီကို လၽွံက်လာသည္အထိ ပိုက္ေခါင္းမွ
ေရ ျဖည့္ပါ။ အဖုံးကိုတင္းက်ပ္ေအာင္ဖုံးၿပီး ေမွာင္၍
ေအးေသာေနရာတြင္ သိုေလွာင္ထားပါ။ ပုလင္းမ်ားကို 
ဆယ့္ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍ ေရျပန္ျဖည့္ပါ။

ဤကဲ့သို႔ေသာ
အေရးေပၚေရေလွာင္ကန္
တစ္ခုကို သင့္ေဒသ
ေကာင္စီ႐ုံးတြင္ 
ေဒၚလာ ၁၀၅ ျဖင့္ 
ဝယ္ယူပါ။

ဝင္သြားသည့္အရာမ်ား ျပန္ထြက္လာရမည္။. 
အိမ္သာေရဆြဲခ်၍ မရသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

   getprepared.org.nz/
Toilets

ပ်မ္းမၽွလူတစ္ဦးသည္ 
သာမာန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္လၽွင္ ေရ 

၁,၅၄၀ လီတာအသုံးျပဳသည္
လမ္းေလၽွာက္ရွုးဖိနပ္တစ္ရံ၊ 
ဂ်ာကင္၊ ေရ ႏွင့္ 
အဆာေျပစားစရာမ်ားျဖင့္ 
အစျပဳရန္ေကာင္းပါသည္

ျမင့္မားေသာ သို႔မဟုတ္ 
ေလးလံေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို 
လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

လူအမ်ားစုကို ထိုအခ်ိန္ထိုေနရာတြင္ရွိေနေသာ လူမ်ားက ကယ္ဆယ္ၾကသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားသည္ 
သင္၏ ပထမဆုံး  အကူအညီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ အိမ္ေထာင္စုစီမံကိန္း
    ကိုေရးဆြဲပါ

၅။ သင့္အိမ္ကို
    ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ 

၇။ သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား
    ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပါ 

၈။စခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္းကို
   အိမ္တြင္စမ္းၾကည့္ပါ

၆။ ေရသိုေလွာင္ပါ

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီ။



ေခါင္မိုးအတြင္း  
ေဆြးေျမ့ (သို႔ ) 

မျပည့္စုံသည့္ ဒိုင္းႏွင့္ 
က်ားေမာ့မ်ားကို 

အစားထိုးျဖည့္စြက္ပါ။

ရက္မမ်ားကို တိုင္မ်ားျဖင့္ 
ခိုင္ျမဲစြာတြဲပါ။

ေရပိုက္ခလုတ္

ယေန႔ ည ဤစေန၊တနဂၤေႏြ ေနာက္တစ္ပတ္ စေန၊တနဂၤေႏြ

လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား

Grab bag

ဓါတ္ေငြ႕

အႀကံျပဳခ်က္ - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္ ၁၄၀ လီတာ 

ႏွုန္း။ ေသာက္ေရ၊ 
အစားအစာျပင္ဆင္ရန္၊ 

လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အျခား အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး 
(သြားတိုက္ ႏွင့္ 

အနည္းဆုံး - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္စာ ၂၀ 

လီတာ ေသာက္ေရ 
ႏွင့္ တကယ့္အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္
သန္႔ရွင္းေရး

200L

Your 
home and 
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2L

ေဆြးေျမ့ သို႔မဟုတ္ 
ျခစားထားေသာသစ္သားမ်ားကို 
အစားထိုးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာ မ်ားတည္ေနရာ

ေရ

လၽွပ္စစ္မီး 

ဓာတ္ေငြ႕

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဒသတြင္း အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု စုရပ္ 

1 2 3 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔မွာ အိမ္ေထာင္စု စီမံကိန္း ရွိၿပီး လုံျခဳံေဘးကင္းရန္ 
မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္ကို သိရွိပါသည္။ 5 6 7 8

1 2 3 4 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္ကိုပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးၿပီ 6 7 8
1 2 3 4 5 6 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ အိမ္းနီးခ်င္းမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ သိရွိသလို သူတို႔ကလည္း ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 

သိပါသည္။
8

1 2 3 4 5 6 7 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ အေရးေပၚအတြက္ တစ္ပတ္စာခံမည့္ 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိပါသည္။

1 2 3 4 5 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ တစ္ပတ္ခံမည့္ အေရးေပၚေရကို ကၽြန္ပ္တို႔သိုေလွာင္ထားၿပီးၿပီ။ 7 8

 အေရးေပၚ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွု ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 
          www.getprepared.nz ကို သြားပါ 

သင့္ကေလးမ်ားကို ႀကိဳဆိုေခၚယူနိုင္မည့္သူမ်ား၏ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ေထာင္စု ေတြ႕ဆုံရန္ ဆုံမွတ္

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္အၿပီးတြင္ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ လူမွုကြန္ယက္ႏွင့္ ဖုန္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို  
သင္ျပဳလုပ္နိုင္ခ်င္မွ ျပဳလုပ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္နိုင္မည့္ အခ်ိန္မ်ားအတြက္ 
ယခုစီမံကိန္းဆြဲပါ။

အိမ္ကို ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ငလ်င္အတြင္း 
အပ်က္အစီးကိုေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အျပင္ အနည္းငယ္ ရွုပ္ပြေနသည့္တိုင္  
အိမ္ထဲတြင္ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ဆုံရပ္တစ္ခုကို 
သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားပါ
တစ္ဦးႏွင့္တဦးသြားေရာက္ရွာေဖြရန္ ေနရာတစ္ခုကို 
ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး လိုအပ္လၽွင္ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားဆိုင္ရာ 
အာမခံကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ထားပါ 
လူအမ်ားစု၏ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ား၏တန္ဖိုးအတိုင္း  
အာမခံထားျခင္း နည္းပါးၾကပါသည္။ 
သင္၏ အိမ္ႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားအား 
ဆိုင္ရာအလိုက္ ႏွုန္းထားအမွန္ျဖင့္ 
အာမခံ ထားျဖစ္ပါေစ။ သင္၏
အာမခံကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္
ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ကေလးမ်ားကိုလုံျခဳံေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင့္ကေလးမ်ားကို လုံျခဳံေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ စီမံကိန္းမ်ားရွိပါသည္

  သင့္္ေက်ာင္း၏ အေရးေပၚ စီမံကိန္းကို 
        www.getprepared.org.nz/schools တြင္ၾကည့္ပါ

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးကို 
သြားႀကိဳရန္ ေက်ာင္းသို႔လမ္းေလ်ာက္နိုင္ေသာ 
အကြာအေဝးအတြင္းရွိ မိသားစု သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြ အနည္းဆုံး ၃ ဦးကို စီစဥ္ပါ။ 
သူတို႔၏အမည္မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ေပးထားပါ။

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးမ်ား 
ဘာကိုေမၽွာ္လင့္နိုင္သည္၊ မည္သူက သူတို႔ကို 
သြားႀကိဳနိုင္သည္ စသည္မ်ားကို ေျပာဆိုထားပါ။

သင္၏ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္မ်ားကို 
စစ္ေဆးပါ။

ေခါင္မိုးေရေလွာင္ကန္မ်ား 
ခိုင့္ခံ့လုံျခဳံေစပါ

အုတ္ခဲမီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ား စနစ္တက် 
တင္းက်ပ္ထားမထား စစ္ေဆးပါ။ 
မီးခိုးေခါင္းတိုင္ကို အသုံးမျပဳပါက 
ဖယ္ရွားပစ္ပါ။

သင့္အိမ္သည္ ေန႔စဥ္အသုံးအေဆာင္မ်ား 
အသြင္ေဆာင္သည့္ အေရးေပၚပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

• အိပ္ရာေပၚရွိျခဳံေစာင္၊ အဝတ္ဘီရိုထဲရွိ အဝတ္အစား 
ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ရွိ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသည္ 
အေရးေပၚအသုံးျပဳနိုင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

• သင့္ေဆးဝါးမ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး သင့္ထံတြင္ 
လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိေစရန္ ေသခ်ာ 
စုေဆာင္းထားပါ။

သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုကို ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား
ျဖင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ားမွ ၎တို႔၏အကန္႔အသတ္ရွိ 
အင္အားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလိုအပ္ဆုံးသူမ်ားအတြက္ 
အာ႐ုံစိုက္နိုင္ရန္ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ကူညီရာ
ေရာက္ပါသည္။

တစ္ပတ္စာ ေစ်းဝယ္စရာ
မလိုေတာ့ ေလာက္ေအာင္ 
သင္၏ရိကၡာကို တတ္နိုင္သမၽွ
အျပည့္ျဖည့္ထားပါ။

ေခါင္မိုး၊ နံရံ၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ ေအာက္ေျခ 
အုတ္ျမစ္မ်ား လုံျခဳံမွု ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးပါ။

အကူအညီလိုအပ္ပါက အိမ္ကို 
ကၽြမ္းက်င္ေဆာက္လုပ္ေရးသမားအား 
စစ္ေဆးေစပါ။

   သင့္အိမ္ကို ငလ်င္ဒဏ္ခံနိုင္ရည္ 
ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ 
ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
 getprepared.nz/SafeHomes 

အိမ္ငွားေနထိုင္သူျဖစ္ပါက
သင့္အိမ္ရွင္သည္ ေျမငလ်င္ 
အၿပီးတြင္ အိမ္ကို ဆက္လက္ေနထိုင္ 
လို႔ရေသးတာပဲျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤလမ္းညႊန္ကို အသုံးျပဳၿပီး 
သင္ေနသည့္အိမ္ကို လုံျခဳံေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ သူတို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

သင္သည္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မွုရွိေသာ၊ ပိုမိုႀကံ့ခိုင္ေသာ 
အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လုံး ေန႔စဥ္ ကူညီေပးေနမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
သာ၍ပင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ရိုးရွင္းသည့္ အျပဳံးႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
စတင္ပါ။ ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္းသည္ အျမဲတမ္း 
အခက္ခဲဆုံးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန မ်ားအတြက္ သင္တို႔အတြင္းမွ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ၾကေရး အဆိုျပဳပါ။ 
၎သည္ စကားစမည္ စတင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ 
နည္းလမ္းတမ်ိဳးျဖစ္သည္။

သင့္လမ္းထဲတြင္ အိမ္းနီးခ်င္းကူညီေရး အဖြဲ႕ကို 
စတင္ဖြဲ႕စည္းနိုင္သကဲ့သို႔ ေဒသအတြင္းရွိ 
Timebank လုပ္အားေပးအဖြဲ႕ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ 
ပူးေပါင္းနိုင္ပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ဤစေန၊တနဂၤေႏြတြင္ သင့္လမ္းထဲရွိ 
လူတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ 

• လူတိုင္း လုံျခဳံမွုရွိမရွိႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းအကူအညီ 
လိုအပ္သူမ်ားအား ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ခံရျခင္း ရွိမရွိ 
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္

• တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ကူညီေရးအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ားကို မၽွေဝၾကရန္

• ေရွ႕ေလၽွာက္ဆက္လက္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီေထာက္ပံ့နိုင္ရန္

လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း 
သင့္အိမ္နီးခ်င္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ 
အသားကင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္း 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း တစ္ခုခု ကိုစီစဥ္ပါ။ 

ျပန္လည္အားျဖည့္
ထားျခင္းမရွိသည့္  
တိုက္နံရံမ်ားကို 
ထပ္ေဆာင္း

အေထာက္အကူ 
ေပးပါ။

ေရေႏြးတိုင္ကီႏွင့္ 
ထင္းမီးဖိုမ်ားကို 

လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္
ျပဳလုပ္ပါ။

တိုင္ပတ္ပတ္လည္တြင္ 
တိုင္ေျခမ်ားေပၚထြက္ေနျခင္း ရွိပါသလား။
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အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ ပိုက္ေခါင္းမွ ေရအလုံအေလာက္ ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
အေရးေပၚ ရိကၡာေရ ရွိထားရန္လိုအပ္သည္။ မ်ားမ်ား သိုေလွာင္ထားနိုင္ေလ ပို၍ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ 
သင့္အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလုံးအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေရအလုံအေလာက္ ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ား

ပ်က္စီးေသာ ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ားသည္ 
အႏၲာရာယ္ရွိနိုင္သည့္အျပင္ သင့္ကို အိမ္တြင္ဆက္
လက္ေနထိုင္နိုင္ျခင္းမွ တားဆီးနိုင္ပါသည္။

သင္၏ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ (သင့္မွာဓာတ္ေငြ႕လိုင္း 
ရွိလ်င္)၊ ပင္မ မီးအားခလုတ္ ႏွင့္ ေရလိုင္းခလုတ္ 
မ်ားကို ရွာေဖြ၍ မည္သို႔ပိတ္ရမည္ကို သင္ယူထားပါ။ 
၎တို႔ကို အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕နိုင္ေစရန္ 
ထင္ရွားစြာ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္အလုပ္အတြက္ အေရးေပၚဆြဲအိတ္ကို 
စုစည္းစီစဥ္ပါ
သင္အေနျဖင့္ အလုပ္မွအိမ္ျပန္ေရာက္ရန္ ခရီးရွည္ 
လမ္းေလၽွာက္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္မွ အလ်င္စလို 
ထြက္ခြာရျခင္းမ်ား ရွိလၽွင္ရွိပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ 
နိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုစဥ္းစားၿပီး ရက္ (သို႔) နာရီ 
အနည္းငယ္ၾကာ ရွင္သန္ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အေျခခံ 
မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို အေရးေပၚ ဆြဲ
အိတ္ျဖင့္စုေဆာင္းထည့္သိုထားပါ။ ဤအရာမ်ားကို 
သင္ကိုယ္တိုင္ လုပ္နိုင္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးရန္ မလိုအပ္ပါ။

   getprepared.nz/GrabBag

အေရးေပၚအေျခအေန၌ သင့္တြင္ ေရရွိေစရန္
၂၀၀လီတာဆံ့(တတ္နိုင္ပါကပို၍ႀကီးေသာ) 
ေရေလွာင္ကန္ကို ဤစေန၊တနဂၤေႏြ တြင္ 
ဝယ္ထားပါ။ ၎တို႔သည္ ေစ်းသင့္ေတာ္၍ 
သင္ကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသည္။

၄င္းကို ခိုင္ျမဲလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္၍ ပိုက္ေရသန္႔ျဖင့္ 
ျဖည့္ထားပါ။

   getprepared.nz
/Water

ေရေလွာင္ကန္မရရွိနိုင္ပါက ေရအနည္းအက်ည္းျဖစ္ေစ 
သိုေလွာင္ထားျခင္းသည္ ဘာမွမရွိျခင္းထက္စာလၽွင္
ပိုေကာင္းပါသည္။

ပလပ္စတစ္ အရည္ပုလင္းႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ 
နို႔ပုလင္းအေဟာင္းမ်ားကို အသုံးမျပဳပါႏွင့္၊ 
နို႔အႂကြင္းအက်န္အနည္းငယ္ကပင္ 
ေရကိုညစ္ညမ္း ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပုံးတစ္ခုခ်င္းစီကို လၽွံက်လာသည္အထိ ပိုက္ေခါင္းမွ
ေရ ျဖည့္ပါ။ အဖုံးကိုတင္းက်ပ္ေအာင္ဖုံးၿပီး ေမွာင္၍
ေအးေသာေနရာတြင္ သိုေလွာင္ထားပါ။ ပုလင္းမ်ားကို 
ဆယ့္ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍ ေရျပန္ျဖည့္ပါ။

ဤကဲ့သို႔ေသာ
အေရးေပၚေရေလွာင္ကန္
တစ္ခုကို သင့္ေဒသ
ေကာင္စီ႐ုံးတြင္ 
ေဒၚလာ ၁၀၅ ျဖင့္ 
ဝယ္ယူပါ။

ဝင္သြားသည့္အရာမ်ား ျပန္ထြက္လာရမည္။. 
အိမ္သာေရဆြဲခ်၍ မရသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

   getprepared.org.nz/
Toilets

ပ်မ္းမၽွလူတစ္ဦးသည္ 
သာမာန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္လၽွင္ ေရ 

၁,၅၄၀ လီတာအသုံးျပဳသည္
လမ္းေလၽွာက္ရွုးဖိနပ္တစ္ရံ၊ 
ဂ်ာကင္၊ ေရ ႏွင့္ 
အဆာေျပစားစရာမ်ားျဖင့္ 
အစျပဳရန္ေကာင္းပါသည္

ျမင့္မားေသာ သို႔မဟုတ္ 
ေလးလံေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို 
လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

လူအမ်ားစုကို ထိုအခ်ိန္ထိုေနရာတြင္ရွိေနေသာ လူမ်ားက ကယ္ဆယ္ၾကသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားသည္ 
သင္၏ ပထမဆုံး  အကူအညီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ အိမ္ေထာင္စုစီမံကိန္း
    ကိုေရးဆြဲပါ

၅။ သင့္အိမ္ကို
    ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ 

၇။ သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား
    ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပါ 

၈။စခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္းကို
   အိမ္တြင္စမ္းၾကည့္ပါ

၆။ ေရသိုေလွာင္ပါ

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီ။



ေခါင္မိုးအတြင္း  
ေဆြးေျမ့ (သို႔ ) 

မျပည့္စုံသည့္ ဒိုင္းႏွင့္ 
က်ားေမာ့မ်ားကို 

အစားထိုးျဖည့္စြက္ပါ။

ရက္မမ်ားကို တိုင္မ်ားျဖင့္ 
ခိုင္ျမဲစြာတြဲပါ။

ေရပိုက္ခလုတ္

ယေန႔ ည ဤစေန၊တနဂၤေႏြ ေနာက္တစ္ပတ္ စေန၊တနဂၤေႏြ

လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား

Grab bag

ဓါတ္ေငြ႕

အႀကံျပဳခ်က္ - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္ ၁၄၀ လီတာ 

ႏွုန္း။ ေသာက္ေရ၊ 
အစားအစာျပင္ဆင္ရန္၊ 

လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အျခား အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး 
(သြားတိုက္ ႏွင့္ 

အနည္းဆုံး - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္စာ ၂၀ 

လီတာ ေသာက္ေရ 
ႏွင့္ တကယ့္အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္
သန္႔ရွင္းေရး

200L

Your 
home and 
contents 
policy

2L

ေဆြးေျမ့ သို႔မဟုတ္ 
ျခစားထားေသာသစ္သားမ်ားကို 
အစားထိုးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာ မ်ားတည္ေနရာ

ေရ

လၽွပ္စစ္မီး 

ဓာတ္ေငြ႕

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဒသတြင္း အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု စုရပ္ 

1 2 3 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔မွာ အိမ္ေထာင္စု စီမံကိန္း ရွိၿပီး လုံျခဳံေဘးကင္းရန္ 
မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္ကို သိရွိပါသည္။ 5 6 7 8

1 2 3 4 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္ကိုပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးၿပီ 6 7 8
1 2 3 4 5 6 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ အိမ္းနီးခ်င္းမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ သိရွိသလို သူတို႔ကလည္း ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 

သိပါသည္။
8

1 2 3 4 5 6 7 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ အေရးေပၚအတြက္ တစ္ပတ္စာခံမည့္ 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိပါသည္။

1 2 3 4 5 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ တစ္ပတ္ခံမည့္ အေရးေပၚေရကို ကၽြန္ပ္တို႔သိုေလွာင္ထားၿပီးၿပီ။ 7 8

 အေရးေပၚ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွု ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 
          www.getprepared.nz ကို သြားပါ 

သင့္ကေလးမ်ားကို ႀကိဳဆိုေခၚယူနိုင္မည့္သူမ်ား၏ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ေထာင္စု ေတြ႕ဆုံရန္ ဆုံမွတ္

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္အၿပီးတြင္ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ လူမွုကြန္ယက္ႏွင့္ ဖုန္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို  
သင္ျပဳလုပ္နိုင္ခ်င္မွ ျပဳလုပ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္နိုင္မည့္ အခ်ိန္မ်ားအတြက္ 
ယခုစီမံကိန္းဆြဲပါ။

အိမ္ကို ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ငလ်င္အတြင္း 
အပ်က္အစီးကိုေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အျပင္ အနည္းငယ္ ရွုပ္ပြေနသည့္တိုင္  
အိမ္ထဲတြင္ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ဆုံရပ္တစ္ခုကို 
သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားပါ
တစ္ဦးႏွင့္တဦးသြားေရာက္ရွာေဖြရန္ ေနရာတစ္ခုကို 
ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး လိုအပ္လၽွင္ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားဆိုင္ရာ 
အာမခံကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ထားပါ 
လူအမ်ားစု၏ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ား၏တန္ဖိုးအတိုင္း  
အာမခံထားျခင္း နည္းပါးၾကပါသည္။ 
သင္၏ အိမ္ႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားအား 
ဆိုင္ရာအလိုက္ ႏွုန္းထားအမွန္ျဖင့္ 
အာမခံ ထားျဖစ္ပါေစ။ သင္၏
အာမခံကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္
ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ကေလးမ်ားကိုလုံျခဳံေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင့္ကေလးမ်ားကို လုံျခဳံေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ စီမံကိန္းမ်ားရွိပါသည္

  သင့္္ေက်ာင္း၏ အေရးေပၚ စီမံကိန္းကို 
        www.getprepared.org.nz/schools တြင္ၾကည့္ပါ

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးကို 
သြားႀကိဳရန္ ေက်ာင္းသို႔လမ္းေလ်ာက္နိုင္ေသာ 
အကြာအေဝးအတြင္းရွိ မိသားစု သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြ အနည္းဆုံး ၃ ဦးကို စီစဥ္ပါ။ 
သူတို႔၏အမည္မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ေပးထားပါ။

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးမ်ား 
ဘာကိုေမၽွာ္လင့္နိုင္သည္၊ မည္သူက သူတို႔ကို 
သြားႀကိဳနိုင္သည္ စသည္မ်ားကို ေျပာဆိုထားပါ။

သင္၏ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္မ်ားကို 
စစ္ေဆးပါ။

ေခါင္မိုးေရေလွာင္ကန္မ်ား 
ခိုင့္ခံ့လုံျခဳံေစပါ

အုတ္ခဲမီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ား စနစ္တက် 
တင္းက်ပ္ထားမထား စစ္ေဆးပါ။ 
မီးခိုးေခါင္းတိုင္ကို အသုံးမျပဳပါက 
ဖယ္ရွားပစ္ပါ။

သင့္အိမ္သည္ ေန႔စဥ္အသုံးအေဆာင္မ်ား 
အသြင္ေဆာင္သည့္ အေရးေပၚပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

• အိပ္ရာေပၚရွိျခဳံေစာင္၊ အဝတ္ဘီရိုထဲရွိ အဝတ္အစား 
ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ရွိ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသည္ 
အေရးေပၚအသုံးျပဳနိုင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

• သင့္ေဆးဝါးမ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး သင့္ထံတြင္ 
လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိေစရန္ ေသခ်ာ 
စုေဆာင္းထားပါ။

သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုကို ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား
ျဖင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ားမွ ၎တို႔၏အကန္႔အသတ္ရွိ 
အင္အားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလိုအပ္ဆုံးသူမ်ားအတြက္ 
အာ႐ုံစိုက္နိုင္ရန္ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ကူညီရာ
ေရာက္ပါသည္။

တစ္ပတ္စာ ေစ်းဝယ္စရာ
မလိုေတာ့ ေလာက္ေအာင္ 
သင္၏ရိကၡာကို တတ္နိုင္သမၽွ
အျပည့္ျဖည့္ထားပါ။

ေခါင္မိုး၊ နံရံ၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ ေအာက္ေျခ 
အုတ္ျမစ္မ်ား လုံျခဳံမွု ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးပါ။

အကူအညီလိုအပ္ပါက အိမ္ကို 
ကၽြမ္းက်င္ေဆာက္လုပ္ေရးသမားအား 
စစ္ေဆးေစပါ။

   သင့္အိမ္ကို ငလ်င္ဒဏ္ခံနိုင္ရည္ 
ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ 
ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
 getprepared.nz/SafeHomes 

အိမ္ငွားေနထိုင္သူျဖစ္ပါက
သင့္အိမ္ရွင္သည္ ေျမငလ်င္ 
အၿပီးတြင္ အိမ္ကို ဆက္လက္ေနထိုင္ 
လို႔ရေသးတာပဲျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤလမ္းညႊန္ကို အသုံးျပဳၿပီး 
သင္ေနသည့္အိမ္ကို လုံျခဳံေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ သူတို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

သင္သည္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မွုရွိေသာ၊ ပိုမိုႀကံ့ခိုင္ေသာ 
အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လုံး ေန႔စဥ္ ကူညီေပးေနမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
သာ၍ပင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ရိုးရွင္းသည့္ အျပဳံးႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
စတင္ပါ။ ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္းသည္ အျမဲတမ္း 
အခက္ခဲဆုံးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန မ်ားအတြက္ သင္တို႔အတြင္းမွ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ၾကေရး အဆိုျပဳပါ။ 
၎သည္ စကားစမည္ စတင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ 
နည္းလမ္းတမ်ိဳးျဖစ္သည္။

သင့္လမ္းထဲတြင္ အိမ္းနီးခ်င္းကူညီေရး အဖြဲ႕ကို 
စတင္ဖြဲ႕စည္းနိုင္သကဲ့သို႔ ေဒသအတြင္းရွိ 
Timebank လုပ္အားေပးအဖြဲ႕ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ 
ပူးေပါင္းနိုင္ပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ဤစေန၊တနဂၤေႏြတြင္ သင့္လမ္းထဲရွိ 
လူတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ 

• လူတိုင္း လုံျခဳံမွုရွိမရွိႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းအကူအညီ 
လိုအပ္သူမ်ားအား ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ခံရျခင္း ရွိမရွိ 
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္

• တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ကူညီေရးအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ားကို မၽွေဝၾကရန္

• ေရွ႕ေလၽွာက္ဆက္လက္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီေထာက္ပံ့နိုင္ရန္

လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း 
သင့္အိမ္နီးခ်င္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ 
အသားကင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္း 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း တစ္ခုခု ကိုစီစဥ္ပါ။ 

ျပန္လည္အားျဖည့္
ထားျခင္းမရွိသည့္  
တိုက္နံရံမ်ားကို 
ထပ္ေဆာင္း

အေထာက္အကူ 
ေပးပါ။

ေရေႏြးတိုင္ကီႏွင့္ 
ထင္းမီးဖိုမ်ားကို 

လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္
ျပဳလုပ္ပါ။

တိုင္ပတ္ပတ္လည္တြင္ 
တိုင္ေျခမ်ားေပၚထြက္ေနျခင္း ရွိပါသလား။
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အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ ပိုက္ေခါင္းမွ ေရအလုံအေလာက္ ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
အေရးေပၚ ရိကၡာေရ ရွိထားရန္လိုအပ္သည္။ မ်ားမ်ား သိုေလွာင္ထားနိုင္ေလ ပို၍ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ 
သင့္အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလုံးအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေရအလုံအေလာက္ ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ား

ပ်က္စီးေသာ ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ားသည္ 
အႏၲာရာယ္ရွိနိုင္သည့္အျပင္ သင့္ကို အိမ္တြင္ဆက္
လက္ေနထိုင္နိုင္ျခင္းမွ တားဆီးနိုင္ပါသည္။

သင္၏ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ (သင့္မွာဓာတ္ေငြ႕လိုင္း 
ရွိလ်င္)၊ ပင္မ မီးအားခလုတ္ ႏွင့္ ေရလိုင္းခလုတ္ 
မ်ားကို ရွာေဖြ၍ မည္သို႔ပိတ္ရမည္ကို သင္ယူထားပါ။ 
၎တို႔ကို အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕နိုင္ေစရန္ 
ထင္ရွားစြာ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္အလုပ္အတြက္ အေရးေပၚဆြဲအိတ္ကို 
စုစည္းစီစဥ္ပါ
သင္အေနျဖင့္ အလုပ္မွအိမ္ျပန္ေရာက္ရန္ ခရီးရွည္ 
လမ္းေလၽွာက္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္မွ အလ်င္စလို 
ထြက္ခြာရျခင္းမ်ား ရွိလၽွင္ရွိပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ 
နိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုစဥ္းစားၿပီး ရက္ (သို႔) နာရီ 
အနည္းငယ္ၾကာ ရွင္သန္ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အေျခခံ 
မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို အေရးေပၚ ဆြဲ
အိတ္ျဖင့္စုေဆာင္းထည့္သိုထားပါ။ ဤအရာမ်ားကို 
သင္ကိုယ္တိုင္ လုပ္နိုင္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးရန္ မလိုအပ္ပါ။

   getprepared.nz/GrabBag

အေရးေပၚအေျခအေန၌ သင့္တြင္ ေရရွိေစရန္
၂၀၀လီတာဆံ့(တတ္နိုင္ပါကပို၍ႀကီးေသာ) 
ေရေလွာင္ကန္ကို ဤစေန၊တနဂၤေႏြ တြင္ 
ဝယ္ထားပါ။ ၎တို႔သည္ ေစ်းသင့္ေတာ္၍ 
သင္ကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသည္။

၄င္းကို ခိုင္ျမဲလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္၍ ပိုက္ေရသန္႔ျဖင့္ 
ျဖည့္ထားပါ။

   getprepared.nz
/Water

ေရေလွာင္ကန္မရရွိနိုင္ပါက ေရအနည္းအက်ည္းျဖစ္ေစ 
သိုေလွာင္ထားျခင္းသည္ ဘာမွမရွိျခင္းထက္စာလၽွင္
ပိုေကာင္းပါသည္။

ပလပ္စတစ္ အရည္ပုလင္းႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ 
နို႔ပုလင္းအေဟာင္းမ်ားကို အသုံးမျပဳပါႏွင့္၊ 
နို႔အႂကြင္းအက်န္အနည္းငယ္ကပင္ 
ေရကိုညစ္ညမ္း ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပုံးတစ္ခုခ်င္းစီကို လၽွံက်လာသည္အထိ ပိုက္ေခါင္းမွ
ေရ ျဖည့္ပါ။ အဖုံးကိုတင္းက်ပ္ေအာင္ဖုံးၿပီး ေမွာင္၍
ေအးေသာေနရာတြင္ သိုေလွာင္ထားပါ။ ပုလင္းမ်ားကို 
ဆယ့္ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍ ေရျပန္ျဖည့္ပါ။

ဤကဲ့သို႔ေသာ
အေရးေပၚေရေလွာင္ကန္
တစ္ခုကို သင့္ေဒသ
ေကာင္စီ႐ုံးတြင္ 
ေဒၚလာ ၁၀၅ ျဖင့္ 
ဝယ္ယူပါ။

ဝင္သြားသည့္အရာမ်ား ျပန္ထြက္လာရမည္။. 
အိမ္သာေရဆြဲခ်၍ မရသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

   getprepared.org.nz/
Toilets

ပ်မ္းမၽွလူတစ္ဦးသည္ 
သာမာန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္လၽွင္ ေရ 

၁,၅၄၀ လီတာအသုံးျပဳသည္
လမ္းေလၽွာက္ရွုးဖိနပ္တစ္ရံ၊ 
ဂ်ာကင္၊ ေရ ႏွင့္ 
အဆာေျပစားစရာမ်ားျဖင့္ 
အစျပဳရန္ေကာင္းပါသည္

ျမင့္မားေသာ သို႔မဟုတ္ 
ေလးလံေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို 
လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

လူအမ်ားစုကို ထိုအခ်ိန္ထိုေနရာတြင္ရွိေနေသာ လူမ်ားက ကယ္ဆယ္ၾကသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားသည္ 
သင္၏ ပထမဆုံး  အကူအညီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ အိမ္ေထာင္စုစီမံကိန္း
    ကိုေရးဆြဲပါ

၅။ သင့္အိမ္ကို
    ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ 

၇။ သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား
    ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပါ 

၈။စခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္းကို
   အိမ္တြင္စမ္းၾကည့္ပါ

၆။ ေရသိုေလွာင္ပါ

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီ။



ေခါင္မိုးအတြင္း  
ေဆြးေျမ့ (သို႔ ) 

မျပည့္စုံသည့္ ဒိုင္းႏွင့္ 
က်ားေမာ့မ်ားကို 

အစားထိုးျဖည့္စြက္ပါ။

ရက္မမ်ားကို တိုင္မ်ားျဖင့္ 
ခိုင္ျမဲစြာတြဲပါ။

ေရပိုက္ခလုတ္

ယေန႔ ည ဤစေန၊တနဂၤေႏြ ေနာက္တစ္ပတ္ စေန၊တနဂၤေႏြ

လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား

Grab bag

ဓါတ္ေငြ႕

အႀကံျပဳခ်က္ - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္ ၁၄၀ လီတာ 

ႏွုန္း။ ေသာက္ေရ၊ 
အစားအစာျပင္ဆင္ရန္၊ 

လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အျခား အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး 
(သြားတိုက္ ႏွင့္ 

အနည္းဆုံး - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္စာ ၂၀ 

လီတာ ေသာက္ေရ 
ႏွင့္ တကယ့္အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္
သန္႔ရွင္းေရး
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ေဆြးေျမ့ သို႔မဟုတ္ 
ျခစားထားေသာသစ္သားမ်ားကို 
အစားထိုးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာ မ်ားတည္ေနရာ

ေရ

လၽွပ္စစ္မီး 

ဓာတ္ေငြ႕

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဒသတြင္း အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု စုရပ္ 

1 2 3 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔မွာ အိမ္ေထာင္စု စီမံကိန္း ရွိၿပီး လုံျခဳံေဘးကင္းရန္ 
မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္ကို သိရွိပါသည္။ 5 6 7 8

1 2 3 4 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္ကိုပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးၿပီ 6 7 8
1 2 3 4 5 6 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ အိမ္းနီးခ်င္းမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ သိရွိသလို သူတို႔ကလည္း ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 

သိပါသည္။
8

1 2 3 4 5 6 7 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ အေရးေပၚအတြက္ တစ္ပတ္စာခံမည့္ 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိပါသည္။

1 2 3 4 5 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ တစ္ပတ္ခံမည့္ အေရးေပၚေရကို ကၽြန္ပ္တို႔သိုေလွာင္ထားၿပီးၿပီ။ 7 8

 အေရးေပၚ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွု ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 
          www.getprepared.nz ကို သြားပါ 

သင့္ကေလးမ်ားကို ႀကိဳဆိုေခၚယူနိုင္မည့္သူမ်ား၏ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ေထာင္စု ေတြ႕ဆုံရန္ ဆုံမွတ္

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္အၿပီးတြင္ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ လူမွုကြန္ယက္ႏွင့္ ဖုန္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို  
သင္ျပဳလုပ္နိုင္ခ်င္မွ ျပဳလုပ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္နိုင္မည့္ အခ်ိန္မ်ားအတြက္ 
ယခုစီမံကိန္းဆြဲပါ။

အိမ္ကို ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ငလ်င္အတြင္း 
အပ်က္အစီးကိုေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အျပင္ အနည္းငယ္ ရွုပ္ပြေနသည့္တိုင္  
အိမ္ထဲတြင္ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ဆုံရပ္တစ္ခုကို 
သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားပါ
တစ္ဦးႏွင့္တဦးသြားေရာက္ရွာေဖြရန္ ေနရာတစ္ခုကို 
ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး လိုအပ္လၽွင္ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားဆိုင္ရာ 
အာမခံကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ထားပါ 
လူအမ်ားစု၏ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ား၏တန္ဖိုးအတိုင္း  
အာမခံထားျခင္း နည္းပါးၾကပါသည္။ 
သင္၏ အိမ္ႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားအား 
ဆိုင္ရာအလိုက္ ႏွုန္းထားအမွန္ျဖင့္ 
အာမခံ ထားျဖစ္ပါေစ။ သင္၏
အာမခံကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္
ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ကေလးမ်ားကိုလုံျခဳံေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင့္ကေလးမ်ားကို လုံျခဳံေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ စီမံကိန္းမ်ားရွိပါသည္

  သင့္္ေက်ာင္း၏ အေရးေပၚ စီမံကိန္းကို 
        www.getprepared.org.nz/schools တြင္ၾကည့္ပါ

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးကို 
သြားႀကိဳရန္ ေက်ာင္းသို႔လမ္းေလ်ာက္နိုင္ေသာ 
အကြာအေဝးအတြင္းရွိ မိသားစု သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြ အနည္းဆုံး ၃ ဦးကို စီစဥ္ပါ။ 
သူတို႔၏အမည္မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ေပးထားပါ။

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးမ်ား 
ဘာကိုေမၽွာ္လင့္နိုင္သည္၊ မည္သူက သူတို႔ကို 
သြားႀကိဳနိုင္သည္ စသည္မ်ားကို ေျပာဆိုထားပါ။

သင္၏ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္မ်ားကို 
စစ္ေဆးပါ။

ေခါင္မိုးေရေလွာင္ကန္မ်ား 
ခိုင့္ခံ့လုံျခဳံေစပါ

အုတ္ခဲမီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ား စနစ္တက် 
တင္းက်ပ္ထားမထား စစ္ေဆးပါ။ 
မီးခိုးေခါင္းတိုင္ကို အသုံးမျပဳပါက 
ဖယ္ရွားပစ္ပါ။

သင့္အိမ္သည္ ေန႔စဥ္အသုံးအေဆာင္မ်ား 
အသြင္ေဆာင္သည့္ အေရးေပၚပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

• အိပ္ရာေပၚရွိျခဳံေစာင္၊ အဝတ္ဘီရိုထဲရွိ အဝတ္အစား 
ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ရွိ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသည္ 
အေရးေပၚအသုံးျပဳနိုင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

• သင့္ေဆးဝါးမ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး သင့္ထံတြင္ 
လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိေစရန္ ေသခ်ာ 
စုေဆာင္းထားပါ။

သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုကို ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား
ျဖင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ားမွ ၎တို႔၏အကန္႔အသတ္ရွိ 
အင္အားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလိုအပ္ဆုံးသူမ်ားအတြက္ 
အာ႐ုံစိုက္နိုင္ရန္ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ကူညီရာ
ေရာက္ပါသည္။

တစ္ပတ္စာ ေစ်းဝယ္စရာ
မလိုေတာ့ ေလာက္ေအာင္ 
သင္၏ရိကၡာကို တတ္နိုင္သမၽွ
အျပည့္ျဖည့္ထားပါ။

ေခါင္မိုး၊ နံရံ၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ ေအာက္ေျခ 
အုတ္ျမစ္မ်ား လုံျခဳံမွု ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးပါ။

အကူအညီလိုအပ္ပါက အိမ္ကို 
ကၽြမ္းက်င္ေဆာက္လုပ္ေရးသမားအား 
စစ္ေဆးေစပါ။

   သင့္အိမ္ကို ငလ်င္ဒဏ္ခံနိုင္ရည္ 
ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ 
ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
 getprepared.nz/SafeHomes 

အိမ္ငွားေနထိုင္သူျဖစ္ပါက
သင့္အိမ္ရွင္သည္ ေျမငလ်င္ 
အၿပီးတြင္ အိမ္ကို ဆက္လက္ေနထိုင္ 
လို႔ရေသးတာပဲျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤလမ္းညႊန္ကို အသုံးျပဳၿပီး 
သင္ေနသည့္အိမ္ကို လုံျခဳံေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ သူတို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

သင္သည္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မွုရွိေသာ၊ ပိုမိုႀကံ့ခိုင္ေသာ 
အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လုံး ေန႔စဥ္ ကူညီေပးေနမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
သာ၍ပင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ရိုးရွင္းသည့္ အျပဳံးႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
စတင္ပါ။ ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္းသည္ အျမဲတမ္း 
အခက္ခဲဆုံးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန မ်ားအတြက္ သင္တို႔အတြင္းမွ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ၾကေရး အဆိုျပဳပါ။ 
၎သည္ စကားစမည္ စတင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ 
နည္းလမ္းတမ်ိဳးျဖစ္သည္။

သင့္လမ္းထဲတြင္ အိမ္းနီးခ်င္းကူညီေရး အဖြဲ႕ကို 
စတင္ဖြဲ႕စည္းနိုင္သကဲ့သို႔ ေဒသအတြင္းရွိ 
Timebank လုပ္အားေပးအဖြဲ႕ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ 
ပူးေပါင္းနိုင္ပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ဤစေန၊တနဂၤေႏြတြင္ သင့္လမ္းထဲရွိ 
လူတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ 

• လူတိုင္း လုံျခဳံမွုရွိမရွိႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းအကူအညီ 
လိုအပ္သူမ်ားအား ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ခံရျခင္း ရွိမရွိ 
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္

• တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ကူညီေရးအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ားကို မၽွေဝၾကရန္

• ေရွ႕ေလၽွာက္ဆက္လက္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီေထာက္ပံ့နိုင္ရန္

လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း 
သင့္အိမ္နီးခ်င္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ 
အသားကင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္း 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း တစ္ခုခု ကိုစီစဥ္ပါ။ 

ျပန္လည္အားျဖည့္
ထားျခင္းမရွိသည့္  
တိုက္နံရံမ်ားကို 
ထပ္ေဆာင္း

အေထာက္အကူ 
ေပးပါ။

ေရေႏြးတိုင္ကီႏွင့္ 
ထင္းမီးဖိုမ်ားကို 

လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္
ျပဳလုပ္ပါ။

တိုင္ပတ္ပတ္လည္တြင္ 
တိုင္ေျခမ်ားေပၚထြက္ေနျခင္း ရွိပါသလား။
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အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ ပိုက္ေခါင္းမွ ေရအလုံအေလာက္ ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
အေရးေပၚ ရိကၡာေရ ရွိထားရန္လိုအပ္သည္။ မ်ားမ်ား သိုေလွာင္ထားနိုင္ေလ ပို၍ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ 
သင့္အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလုံးအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေရအလုံအေလာက္ ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ား

ပ်က္စီးေသာ ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ားသည္ 
အႏၲာရာယ္ရွိနိုင္သည့္အျပင္ သင့္ကို အိမ္တြင္ဆက္
လက္ေနထိုင္နိုင္ျခင္းမွ တားဆီးနိုင္ပါသည္။

သင္၏ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ (သင့္မွာဓာတ္ေငြ႕လိုင္း 
ရွိလ်င္)၊ ပင္မ မီးအားခလုတ္ ႏွင့္ ေရလိုင္းခလုတ္ 
မ်ားကို ရွာေဖြ၍ မည္သို႔ပိတ္ရမည္ကို သင္ယူထားပါ။ 
၎တို႔ကို အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕နိုင္ေစရန္ 
ထင္ရွားစြာ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္အလုပ္အတြက္ အေရးေပၚဆြဲအိတ္ကို 
စုစည္းစီစဥ္ပါ
သင္အေနျဖင့္ အလုပ္မွအိမ္ျပန္ေရာက္ရန္ ခရီးရွည္ 
လမ္းေလၽွာက္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္မွ အလ်င္စလို 
ထြက္ခြာရျခင္းမ်ား ရွိလၽွင္ရွိပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ 
နိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုစဥ္းစားၿပီး ရက္ (သို႔) နာရီ 
အနည္းငယ္ၾကာ ရွင္သန္ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အေျခခံ 
မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို အေရးေပၚ ဆြဲ
အိတ္ျဖင့္စုေဆာင္းထည့္သိုထားပါ။ ဤအရာမ်ားကို 
သင္ကိုယ္တိုင္ လုပ္နိုင္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးရန္ မလိုအပ္ပါ။

   getprepared.nz/GrabBag

အေရးေပၚအေျခအေန၌ သင့္တြင္ ေရရွိေစရန္
၂၀၀လီတာဆံ့(တတ္နိုင္ပါကပို၍ႀကီးေသာ) 
ေရေလွာင္ကန္ကို ဤစေန၊တနဂၤေႏြ တြင္ 
ဝယ္ထားပါ။ ၎တို႔သည္ ေစ်းသင့္ေတာ္၍ 
သင္ကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသည္။

၄င္းကို ခိုင္ျမဲလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္၍ ပိုက္ေရသန္႔ျဖင့္ 
ျဖည့္ထားပါ။

   getprepared.nz
/Water

ေရေလွာင္ကန္မရရွိနိုင္ပါက ေရအနည္းအက်ည္းျဖစ္ေစ 
သိုေလွာင္ထားျခင္းသည္ ဘာမွမရွိျခင္းထက္စာလၽွင္
ပိုေကာင္းပါသည္။

ပလပ္စတစ္ အရည္ပုလင္းႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ 
နို႔ပုလင္းအေဟာင္းမ်ားကို အသုံးမျပဳပါႏွင့္၊ 
နို႔အႂကြင္းအက်န္အနည္းငယ္ကပင္ 
ေရကိုညစ္ညမ္း ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပုံးတစ္ခုခ်င္းစီကို လၽွံက်လာသည္အထိ ပိုက္ေခါင္းမွ
ေရ ျဖည့္ပါ။ အဖုံးကိုတင္းက်ပ္ေအာင္ဖုံးၿပီး ေမွာင္၍
ေအးေသာေနရာတြင္ သိုေလွာင္ထားပါ။ ပုလင္းမ်ားကို 
ဆယ့္ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍ ေရျပန္ျဖည့္ပါ။

ဤကဲ့သို႔ေသာ
အေရးေပၚေရေလွာင္ကန္
တစ္ခုကို သင့္ေဒသ
ေကာင္စီ႐ုံးတြင္ 
ေဒၚလာ ၁၀၅ ျဖင့္ 
ဝယ္ယူပါ။

ဝင္သြားသည့္အရာမ်ား ျပန္ထြက္လာရမည္။. 
အိမ္သာေရဆြဲခ်၍ မရသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

   getprepared.org.nz/
Toilets

ပ်မ္းမၽွလူတစ္ဦးသည္ 
သာမာန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္လၽွင္ ေရ 

၁,၅၄၀ လီတာအသုံးျပဳသည္
လမ္းေလၽွာက္ရွုးဖိနပ္တစ္ရံ၊ 
ဂ်ာကင္၊ ေရ ႏွင့္ 
အဆာေျပစားစရာမ်ားျဖင့္ 
အစျပဳရန္ေကာင္းပါသည္

ျမင့္မားေသာ သို႔မဟုတ္ 
ေလးလံေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို 
လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

လူအမ်ားစုကို ထိုအခ်ိန္ထိုေနရာတြင္ရွိေနေသာ လူမ်ားက ကယ္ဆယ္ၾကသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားသည္ 
သင္၏ ပထမဆုံး  အကူအညီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ အိမ္ေထာင္စုစီမံကိန္း
    ကိုေရးဆြဲပါ

၅။ သင့္အိမ္ကို
    ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ 

၇။ သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား
    ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပါ 

၈။စခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္းကို
   အိမ္တြင္စမ္းၾကည့္ပါ

၆။ ေရသိုေလွာင္ပါ

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီ။



ေခါင္မိုးအတြင္း  
ေဆြးေျမ့ (သို႔ ) 

မျပည့္စုံသည့္ ဒိုင္းႏွင့္ 
က်ားေမာ့မ်ားကို 

အစားထိုးျဖည့္စြက္ပါ။

ရက္မမ်ားကို တိုင္မ်ားျဖင့္ 
ခိုင္ျမဲစြာတြဲပါ။

ေရပိုက္ခလုတ္

ယေန႔ ည ဤစေန၊တနဂၤေႏြ ေနာက္တစ္ပတ္ စေန၊တနဂၤေႏြ

လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား

Grab bag

ဓါတ္ေငြ႕

အႀကံျပဳခ်က္ - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္ ၁၄၀ လီတာ 

ႏွုန္း။ ေသာက္ေရ၊ 
အစားအစာျပင္ဆင္ရန္၊ 

လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အျခား အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး 
(သြားတိုက္ ႏွင့္ 

အနည္းဆုံး - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္စာ ၂၀ 

လီတာ ေသာက္ေရ 
ႏွင့္ တကယ့္အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္
သန္႔ရွင္းေရး

200L
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ေဆြးေျမ့ သို႔မဟုတ္ 
ျခစားထားေသာသစ္သားမ်ားကို 
အစားထိုးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာ မ်ားတည္ေနရာ

ေရ

လၽွပ္စစ္မီး 

ဓာတ္ေငြ႕

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဒသတြင္း အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု စုရပ္ 

1 2 3 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔မွာ အိမ္ေထာင္စု စီမံကိန္း ရွိၿပီး လုံျခဳံေဘးကင္းရန္ 
မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္ကို သိရွိပါသည္။ 5 6 7 8

1 2 3 4 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္ကိုပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးၿပီ 6 7 8
1 2 3 4 5 6 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ အိမ္းနီးခ်င္းမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ သိရွိသလို သူတို႔ကလည္း ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 

သိပါသည္။
8

1 2 3 4 5 6 7 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ အေရးေပၚအတြက္ တစ္ပတ္စာခံမည့္ 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိပါသည္။

1 2 3 4 5 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ တစ္ပတ္ခံမည့္ အေရးေပၚေရကို ကၽြန္ပ္တို႔သိုေလွာင္ထားၿပီးၿပီ။ 7 8

 အေရးေပၚ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွု ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 
          www.getprepared.nz ကို သြားပါ 

သင့္ကေလးမ်ားကို ႀကိဳဆိုေခၚယူနိုင္မည့္သူမ်ား၏ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ေထာင္စု ေတြ႕ဆုံရန္ ဆုံမွတ္

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္အၿပီးတြင္ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ လူမွုကြန္ယက္ႏွင့္ ဖုန္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို  
သင္ျပဳလုပ္နိုင္ခ်င္မွ ျပဳလုပ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္နိုင္မည့္ အခ်ိန္မ်ားအတြက္ 
ယခုစီမံကိန္းဆြဲပါ။

အိမ္ကို ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ငလ်င္အတြင္း 
အပ်က္အစီးကိုေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အျပင္ အနည္းငယ္ ရွုပ္ပြေနသည့္တိုင္  
အိမ္ထဲတြင္ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ဆုံရပ္တစ္ခုကို 
သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားပါ
တစ္ဦးႏွင့္တဦးသြားေရာက္ရွာေဖြရန္ ေနရာတစ္ခုကို 
ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး လိုအပ္လၽွင္ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားဆိုင္ရာ 
အာမခံကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ထားပါ 
လူအမ်ားစု၏ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ား၏တန္ဖိုးအတိုင္း  
အာမခံထားျခင္း နည္းပါးၾကပါသည္။ 
သင္၏ အိမ္ႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားအား 
ဆိုင္ရာအလိုက္ ႏွုန္းထားအမွန္ျဖင့္ 
အာမခံ ထားျဖစ္ပါေစ။ သင္၏
အာမခံကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္
ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ကေလးမ်ားကိုလုံျခဳံေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင့္ကေလးမ်ားကို လုံျခဳံေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ စီမံကိန္းမ်ားရွိပါသည္

  သင့္္ေက်ာင္း၏ အေရးေပၚ စီမံကိန္းကို 
        www.getprepared.org.nz/schools တြင္ၾကည့္ပါ

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးကို 
သြားႀကိဳရန္ ေက်ာင္းသို႔လမ္းေလ်ာက္နိုင္ေသာ 
အကြာအေဝးအတြင္းရွိ မိသားစု သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြ အနည္းဆုံး ၃ ဦးကို စီစဥ္ပါ။ 
သူတို႔၏အမည္မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ေပးထားပါ။

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးမ်ား 
ဘာကိုေမၽွာ္လင့္နိုင္သည္၊ မည္သူက သူတို႔ကို 
သြားႀကိဳနိုင္သည္ စသည္မ်ားကို ေျပာဆိုထားပါ။

သင္၏ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္မ်ားကို 
စစ္ေဆးပါ။

ေခါင္မိုးေရေလွာင္ကန္မ်ား 
ခိုင့္ခံ့လုံျခဳံေစပါ

အုတ္ခဲမီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ား စနစ္တက် 
တင္းက်ပ္ထားမထား စစ္ေဆးပါ။ 
မီးခိုးေခါင္းတိုင္ကို အသုံးမျပဳပါက 
ဖယ္ရွားပစ္ပါ။

သင့္အိမ္သည္ ေန႔စဥ္အသုံးအေဆာင္မ်ား 
အသြင္ေဆာင္သည့္ အေရးေပၚပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

• အိပ္ရာေပၚရွိျခဳံေစာင္၊ အဝတ္ဘီရိုထဲရွိ အဝတ္အစား 
ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ရွိ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသည္ 
အေရးေပၚအသုံးျပဳနိုင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

• သင့္ေဆးဝါးမ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး သင့္ထံတြင္ 
လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိေစရန္ ေသခ်ာ 
စုေဆာင္းထားပါ။

သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုကို ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား
ျဖင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ားမွ ၎တို႔၏အကန္႔အသတ္ရွိ 
အင္အားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလိုအပ္ဆုံးသူမ်ားအတြက္ 
အာ႐ုံစိုက္နိုင္ရန္ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ကူညီရာ
ေရာက္ပါသည္။

တစ္ပတ္စာ ေစ်းဝယ္စရာ
မလိုေတာ့ ေလာက္ေအာင္ 
သင္၏ရိကၡာကို တတ္နိုင္သမၽွ
အျပည့္ျဖည့္ထားပါ။

ေခါင္မိုး၊ နံရံ၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ ေအာက္ေျခ 
အုတ္ျမစ္မ်ား လုံျခဳံမွု ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးပါ။

အကူအညီလိုအပ္ပါက အိမ္ကို 
ကၽြမ္းက်င္ေဆာက္လုပ္ေရးသမားအား 
စစ္ေဆးေစပါ။

   သင့္အိမ္ကို ငလ်င္ဒဏ္ခံနိုင္ရည္ 
ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ 
ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
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အိမ္ငွားေနထိုင္သူျဖစ္ပါက
သင့္အိမ္ရွင္သည္ ေျမငလ်င္ 
အၿပီးတြင္ အိမ္ကို ဆက္လက္ေနထိုင္ 
လို႔ရေသးတာပဲျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤလမ္းညႊန္ကို အသုံးျပဳၿပီး 
သင္ေနသည့္အိမ္ကို လုံျခဳံေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ သူတို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

သင္သည္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မွုရွိေသာ၊ ပိုမိုႀကံ့ခိုင္ေသာ 
အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လုံး ေန႔စဥ္ ကူညီေပးေနမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
သာ၍ပင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ရိုးရွင္းသည့္ အျပဳံးႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
စတင္ပါ။ ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္းသည္ အျမဲတမ္း 
အခက္ခဲဆုံးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန မ်ားအတြက္ သင္တို႔အတြင္းမွ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ၾကေရး အဆိုျပဳပါ။ 
၎သည္ စကားစမည္ စတင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ 
နည္းလမ္းတမ်ိဳးျဖစ္သည္။

သင့္လမ္းထဲတြင္ အိမ္းနီးခ်င္းကူညီေရး အဖြဲ႕ကို 
စတင္ဖြဲ႕စည္းနိုင္သကဲ့သို႔ ေဒသအတြင္းရွိ 
Timebank လုပ္အားေပးအဖြဲ႕ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ 
ပူးေပါင္းနိုင္ပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ဤစေန၊တနဂၤေႏြတြင္ သင့္လမ္းထဲရွိ 
လူတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ 

• လူတိုင္း လုံျခဳံမွုရွိမရွိႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းအကူအညီ 
လိုအပ္သူမ်ားအား ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ခံရျခင္း ရွိမရွိ 
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္

• တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ကူညီေရးအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ားကို မၽွေဝၾကရန္

• ေရွ႕ေလၽွာက္ဆက္လက္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီေထာက္ပံ့နိုင္ရန္

လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း 
သင့္အိမ္နီးခ်င္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ 
အသားကင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္း 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း တစ္ခုခု ကိုစီစဥ္ပါ။ 

ျပန္လည္အားျဖည့္
ထားျခင္းမရွိသည့္  
တိုက္နံရံမ်ားကို 
ထပ္ေဆာင္း

အေထာက္အကူ 
ေပးပါ။

ေရေႏြးတိုင္ကီႏွင့္ 
ထင္းမီးဖိုမ်ားကို 

လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္
ျပဳလုပ္ပါ။

တိုင္ပတ္ပတ္လည္တြင္ 
တိုင္ေျခမ်ားေပၚထြက္ေနျခင္း ရွိပါသလား။
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အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ ပိုက္ေခါင္းမွ ေရအလုံအေလာက္ ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
အေရးေပၚ ရိကၡာေရ ရွိထားရန္လိုအပ္သည္။ မ်ားမ်ား သိုေလွာင္ထားနိုင္ေလ ပို၍ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ 
သင့္အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလုံးအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေရအလုံအေလာက္ ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ား

ပ်က္စီးေသာ ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ားသည္ 
အႏၲာရာယ္ရွိနိုင္သည့္အျပင္ သင့္ကို အိမ္တြင္ဆက္
လက္ေနထိုင္နိုင္ျခင္းမွ တားဆီးနိုင္ပါသည္။

သင္၏ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ (သင့္မွာဓာတ္ေငြ႕လိုင္း 
ရွိလ်င္)၊ ပင္မ မီးအားခလုတ္ ႏွင့္ ေရလိုင္းခလုတ္ 
မ်ားကို ရွာေဖြ၍ မည္သို႔ပိတ္ရမည္ကို သင္ယူထားပါ။ 
၎တို႔ကို အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕နိုင္ေစရန္ 
ထင္ရွားစြာ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္အလုပ္အတြက္ အေရးေပၚဆြဲအိတ္ကို 
စုစည္းစီစဥ္ပါ
သင္အေနျဖင့္ အလုပ္မွအိမ္ျပန္ေရာက္ရန္ ခရီးရွည္ 
လမ္းေလၽွာက္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္မွ အလ်င္စလို 
ထြက္ခြာရျခင္းမ်ား ရွိလၽွင္ရွိပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ 
နိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုစဥ္းစားၿပီး ရက္ (သို႔) နာရီ 
အနည္းငယ္ၾကာ ရွင္သန္ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အေျခခံ 
မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို အေရးေပၚ ဆြဲ
အိတ္ျဖင့္စုေဆာင္းထည့္သိုထားပါ။ ဤအရာမ်ားကို 
သင္ကိုယ္တိုင္ လုပ္နိုင္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးရန္ မလိုအပ္ပါ။
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အေရးေပၚအေျခအေန၌ သင့္တြင္ ေရရွိေစရန္
၂၀၀လီတာဆံ့(တတ္နိုင္ပါကပို၍ႀကီးေသာ) 
ေရေလွာင္ကန္ကို ဤစေန၊တနဂၤေႏြ တြင္ 
ဝယ္ထားပါ။ ၎တို႔သည္ ေစ်းသင့္ေတာ္၍ 
သင္ကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသည္။

၄င္းကို ခိုင္ျမဲလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္၍ ပိုက္ေရသန္႔ျဖင့္ 
ျဖည့္ထားပါ။

   getprepared.nz
/Water

ေရေလွာင္ကန္မရရွိနိုင္ပါက ေရအနည္းအက်ည္းျဖစ္ေစ 
သိုေလွာင္ထားျခင္းသည္ ဘာမွမရွိျခင္းထက္စာလၽွင္
ပိုေကာင္းပါသည္။

ပလပ္စတစ္ အရည္ပုလင္းႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ 
နို႔ပုလင္းအေဟာင္းမ်ားကို အသုံးမျပဳပါႏွင့္၊ 
နို႔အႂကြင္းအက်န္အနည္းငယ္ကပင္ 
ေရကိုညစ္ညမ္း ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပုံးတစ္ခုခ်င္းစီကို လၽွံက်လာသည္အထိ ပိုက္ေခါင္းမွ
ေရ ျဖည့္ပါ။ အဖုံးကိုတင္းက်ပ္ေအာင္ဖုံးၿပီး ေမွာင္၍
ေအးေသာေနရာတြင္ သိုေလွာင္ထားပါ။ ပုလင္းမ်ားကို 
ဆယ့္ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍ ေရျပန္ျဖည့္ပါ။

ဤကဲ့သို႔ေသာ
အေရးေပၚေရေလွာင္ကန္
တစ္ခုကို သင့္ေဒသ
ေကာင္စီ႐ုံးတြင္ 
ေဒၚလာ ၁၀၅ ျဖင့္ 
ဝယ္ယူပါ။

ဝင္သြားသည့္အရာမ်ား ျပန္ထြက္လာရမည္။. 
အိမ္သာေရဆြဲခ်၍ မရသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

   getprepared.org.nz/
Toilets

ပ်မ္းမၽွလူတစ္ဦးသည္ 
သာမာန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္လၽွင္ ေရ 

၁,၅၄၀ လီတာအသုံးျပဳသည္
လမ္းေလၽွာက္ရွုးဖိနပ္တစ္ရံ၊ 
ဂ်ာကင္၊ ေရ ႏွင့္ 
အဆာေျပစားစရာမ်ားျဖင့္ 
အစျပဳရန္ေကာင္းပါသည္

ျမင့္မားေသာ သို႔မဟုတ္ 
ေလးလံေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို 
လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

လူအမ်ားစုကို ထိုအခ်ိန္ထိုေနရာတြင္ရွိေနေသာ လူမ်ားက ကယ္ဆယ္ၾကသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားသည္ 
သင္၏ ပထမဆုံး  အကူအညီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ အိမ္ေထာင္စုစီမံကိန္း
    ကိုေရးဆြဲပါ

၅။ သင့္အိမ္ကို
    ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ 

၇။ သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား
    ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပါ 

၈။စခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္းကို
   အိမ္တြင္စမ္းၾကည့္ပါ

၆။ ေရသိုေလွာင္ပါ

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီ။



ေခါင္မိုးအတြင္း  
ေဆြးေျမ့ (သို႔ ) 

မျပည့္စုံသည့္ ဒိုင္းႏွင့္ 
က်ားေမာ့မ်ားကို 

အစားထိုးျဖည့္စြက္ပါ။

ရက္မမ်ားကို တိုင္မ်ားျဖင့္ 
ခိုင္ျမဲစြာတြဲပါ။

ေရပိုက္ခလုတ္

ယေန႔ ည ဤစေန၊တနဂၤေႏြ ေနာက္တစ္ပတ္ စေန၊တနဂၤေႏြ

လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား

Grab bag

ဓါတ္ေငြ႕

အႀကံျပဳခ်က္ - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္ ၁၄၀ လီတာ 

ႏွုန္း။ ေသာက္ေရ၊ 
အစားအစာျပင္ဆင္ရန္၊ 

လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အျခား အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး 
(သြားတိုက္ ႏွင့္ 

အနည္းဆုံး - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္စာ ၂၀ 

လီတာ ေသာက္ေရ 
ႏွင့္ တကယ့္အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္
သန္႔ရွင္းေရး

200L
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ေဆြးေျမ့ သို႔မဟုတ္ 
ျခစားထားေသာသစ္သားမ်ားကို 
အစားထိုးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာ မ်ားတည္ေနရာ

ေရ

လၽွပ္စစ္မီး 

ဓာတ္ေငြ႕

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဒသတြင္း အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု စုရပ္ 

1 2 3 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔မွာ အိမ္ေထာင္စု စီမံကိန္း ရွိၿပီး လုံျခဳံေဘးကင္းရန္ 
မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္ကို သိရွိပါသည္။ 5 6 7 8

1 2 3 4 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္ကိုပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးၿပီ 6 7 8
1 2 3 4 5 6 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ အိမ္းနီးခ်င္းမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ သိရွိသလို သူတို႔ကလည္း ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 

သိပါသည္။
8

1 2 3 4 5 6 7 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ အေရးေပၚအတြက္ တစ္ပတ္စာခံမည့္ 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိပါသည္။

1 2 3 4 5 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ တစ္ပတ္ခံမည့္ အေရးေပၚေရကို ကၽြန္ပ္တို႔သိုေလွာင္ထားၿပီးၿပီ။ 7 8

 အေရးေပၚ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွု ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 
          www.getprepared.nz ကို သြားပါ 

သင့္ကေလးမ်ားကို ႀကိဳဆိုေခၚယူနိုင္မည့္သူမ်ား၏ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ေထာင္စု ေတြ႕ဆုံရန္ ဆုံမွတ္

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္အၿပီးတြင္ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ လူမွုကြန္ယက္ႏွင့္ ဖုန္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို  
သင္ျပဳလုပ္နိုင္ခ်င္မွ ျပဳလုပ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္နိုင္မည့္ အခ်ိန္မ်ားအတြက္ 
ယခုစီမံကိန္းဆြဲပါ။

အိမ္ကို ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ငလ်င္အတြင္း 
အပ်က္အစီးကိုေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အျပင္ အနည္းငယ္ ရွုပ္ပြေနသည့္တိုင္  
အိမ္ထဲတြင္ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ဆုံရပ္တစ္ခုကို 
သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားပါ
တစ္ဦးႏွင့္တဦးသြားေရာက္ရွာေဖြရန္ ေနရာတစ္ခုကို 
ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး လိုအပ္လၽွင္ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားဆိုင္ရာ 
အာမခံကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ထားပါ 
လူအမ်ားစု၏ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ား၏တန္ဖိုးအတိုင္း  
အာမခံထားျခင္း နည္းပါးၾကပါသည္။ 
သင္၏ အိမ္ႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားအား 
ဆိုင္ရာအလိုက္ ႏွုန္းထားအမွန္ျဖင့္ 
အာမခံ ထားျဖစ္ပါေစ။ သင္၏
အာမခံကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္
ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ကေလးမ်ားကိုလုံျခဳံေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင့္ကေလးမ်ားကို လုံျခဳံေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ စီမံကိန္းမ်ားရွိပါသည္

  သင့္္ေက်ာင္း၏ အေရးေပၚ စီမံကိန္းကို 
        www.getprepared.org.nz/schools တြင္ၾကည့္ပါ

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးကို 
သြားႀကိဳရန္ ေက်ာင္းသို႔လမ္းေလ်ာက္နိုင္ေသာ 
အကြာအေဝးအတြင္းရွိ မိသားစု သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြ အနည္းဆုံး ၃ ဦးကို စီစဥ္ပါ။ 
သူတို႔၏အမည္မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ေပးထားပါ။

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးမ်ား 
ဘာကိုေမၽွာ္လင့္နိုင္သည္၊ မည္သူက သူတို႔ကို 
သြားႀကိဳနိုင္သည္ စသည္မ်ားကို ေျပာဆိုထားပါ။

သင္၏ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္မ်ားကို 
စစ္ေဆးပါ။

ေခါင္မိုးေရေလွာင္ကန္မ်ား 
ခိုင့္ခံ့လုံျခဳံေစပါ

အုတ္ခဲမီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ား စနစ္တက် 
တင္းက်ပ္ထားမထား စစ္ေဆးပါ။ 
မီးခိုးေခါင္းတိုင္ကို အသုံးမျပဳပါက 
ဖယ္ရွားပစ္ပါ။

သင့္အိမ္သည္ ေန႔စဥ္အသုံးအေဆာင္မ်ား 
အသြင္ေဆာင္သည့္ အေရးေပၚပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

• အိပ္ရာေပၚရွိျခဳံေစာင္၊ အဝတ္ဘီရိုထဲရွိ အဝတ္အစား 
ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ရွိ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသည္ 
အေရးေပၚအသုံးျပဳနိုင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

• သင့္ေဆးဝါးမ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး သင့္ထံတြင္ 
လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိေစရန္ ေသခ်ာ 
စုေဆာင္းထားပါ။

သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုကို ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား
ျဖင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ားမွ ၎တို႔၏အကန္႔အသတ္ရွိ 
အင္အားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလိုအပ္ဆုံးသူမ်ားအတြက္ 
အာ႐ုံစိုက္နိုင္ရန္ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ကူညီရာ
ေရာက္ပါသည္။

တစ္ပတ္စာ ေစ်းဝယ္စရာ
မလိုေတာ့ ေလာက္ေအာင္ 
သင္၏ရိကၡာကို တတ္နိုင္သမၽွ
အျပည့္ျဖည့္ထားပါ။

ေခါင္မိုး၊ နံရံ၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ ေအာက္ေျခ 
အုတ္ျမစ္မ်ား လုံျခဳံမွု ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးပါ။

အကူအညီလိုအပ္ပါက အိမ္ကို 
ကၽြမ္းက်င္ေဆာက္လုပ္ေရးသမားအား 
စစ္ေဆးေစပါ။

   သင့္အိမ္ကို ငလ်င္ဒဏ္ခံနိုင္ရည္ 
ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ 
ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
 getprepared.nz/SafeHomes 

အိမ္ငွားေနထိုင္သူျဖစ္ပါက
သင့္အိမ္ရွင္သည္ ေျမငလ်င္ 
အၿပီးတြင္ အိမ္ကို ဆက္လက္ေနထိုင္ 
လို႔ရေသးတာပဲျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤလမ္းညႊန္ကို အသုံးျပဳၿပီး 
သင္ေနသည့္အိမ္ကို လုံျခဳံေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ သူတို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

သင္သည္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မွုရွိေသာ၊ ပိုမိုႀကံ့ခိုင္ေသာ 
အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လုံး ေန႔စဥ္ ကူညီေပးေနမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
သာ၍ပင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ရိုးရွင္းသည့္ အျပဳံးႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
စတင္ပါ။ ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္းသည္ အျမဲတမ္း 
အခက္ခဲဆုံးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန မ်ားအတြက္ သင္တို႔အတြင္းမွ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ၾကေရး အဆိုျပဳပါ။ 
၎သည္ စကားစမည္ စတင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ 
နည္းလမ္းတမ်ိဳးျဖစ္သည္။

သင့္လမ္းထဲတြင္ အိမ္းနီးခ်င္းကူညီေရး အဖြဲ႕ကို 
စတင္ဖြဲ႕စည္းနိုင္သကဲ့သို႔ ေဒသအတြင္းရွိ 
Timebank လုပ္အားေပးအဖြဲ႕ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ 
ပူးေပါင္းနိုင္ပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ဤစေန၊တနဂၤေႏြတြင္ သင့္လမ္းထဲရွိ 
လူတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ 

• လူတိုင္း လုံျခဳံမွုရွိမရွိႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းအကူအညီ 
လိုအပ္သူမ်ားအား ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ခံရျခင္း ရွိမရွိ 
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္

• တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ကူညီေရးအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ားကို မၽွေဝၾကရန္

• ေရွ႕ေလၽွာက္ဆက္လက္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီေထာက္ပံ့နိုင္ရန္

လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း 
သင့္အိမ္နီးခ်င္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ 
အသားကင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္း 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း တစ္ခုခု ကိုစီစဥ္ပါ။ 

ျပန္လည္အားျဖည့္
ထားျခင္းမရွိသည့္  
တိုက္နံရံမ်ားကို 
ထပ္ေဆာင္း

အေထာက္အကူ 
ေပးပါ။

ေရေႏြးတိုင္ကီႏွင့္ 
ထင္းမီးဖိုမ်ားကို 

လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္
ျပဳလုပ္ပါ။

တိုင္ပတ္ပတ္လည္တြင္ 
တိုင္ေျခမ်ားေပၚထြက္ေနျခင္း ရွိပါသလား။
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အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ ပိုက္ေခါင္းမွ ေရအလုံအေလာက္ ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
အေရးေပၚ ရိကၡာေရ ရွိထားရန္လိုအပ္သည္။ မ်ားမ်ား သိုေလွာင္ထားနိုင္ေလ ပို၍ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ 
သင့္အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလုံးအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေရအလုံအေလာက္ ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ား

ပ်က္စီးေသာ ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ားသည္ 
အႏၲာရာယ္ရွိနိုင္သည့္အျပင္ သင့္ကို အိမ္တြင္ဆက္
လက္ေနထိုင္နိုင္ျခင္းမွ တားဆီးနိုင္ပါသည္။

သင္၏ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ (သင့္မွာဓာတ္ေငြ႕လိုင္း 
ရွိလ်င္)၊ ပင္မ မီးအားခလုတ္ ႏွင့္ ေရလိုင္းခလုတ္ 
မ်ားကို ရွာေဖြ၍ မည္သို႔ပိတ္ရမည္ကို သင္ယူထားပါ။ 
၎တို႔ကို အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕နိုင္ေစရန္ 
ထင္ရွားစြာ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္အလုပ္အတြက္ အေရးေပၚဆြဲအိတ္ကို 
စုစည္းစီစဥ္ပါ
သင္အေနျဖင့္ အလုပ္မွအိမ္ျပန္ေရာက္ရန္ ခရီးရွည္ 
လမ္းေလၽွာက္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္မွ အလ်င္စလို 
ထြက္ခြာရျခင္းမ်ား ရွိလၽွင္ရွိပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ 
နိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုစဥ္းစားၿပီး ရက္ (သို႔) နာရီ 
အနည္းငယ္ၾကာ ရွင္သန္ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အေျခခံ 
မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို အေရးေပၚ ဆြဲ
အိတ္ျဖင့္စုေဆာင္းထည့္သိုထားပါ။ ဤအရာမ်ားကို 
သင္ကိုယ္တိုင္ လုပ္နိုင္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးရန္ မလိုအပ္ပါ။

   getprepared.nz/GrabBag

အေရးေပၚအေျခအေန၌ သင့္တြင္ ေရရွိေစရန္
၂၀၀လီတာဆံ့(တတ္နိုင္ပါကပို၍ႀကီးေသာ) 
ေရေလွာင္ကန္ကို ဤစေန၊တနဂၤေႏြ တြင္ 
ဝယ္ထားပါ။ ၎တို႔သည္ ေစ်းသင့္ေတာ္၍ 
သင္ကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသည္။

၄င္းကို ခိုင္ျမဲလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္၍ ပိုက္ေရသန္႔ျဖင့္ 
ျဖည့္ထားပါ။

   getprepared.nz
/Water

ေရေလွာင္ကန္မရရွိနိုင္ပါက ေရအနည္းအက်ည္းျဖစ္ေစ 
သိုေလွာင္ထားျခင္းသည္ ဘာမွမရွိျခင္းထက္စာလၽွင္
ပိုေကာင္းပါသည္။

ပလပ္စတစ္ အရည္ပုလင္းႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ 
နို႔ပုလင္းအေဟာင္းမ်ားကို အသုံးမျပဳပါႏွင့္၊ 
နို႔အႂကြင္းအက်န္အနည္းငယ္ကပင္ 
ေရကိုညစ္ညမ္း ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပုံးတစ္ခုခ်င္းစီကို လၽွံက်လာသည္အထိ ပိုက္ေခါင္းမွ
ေရ ျဖည့္ပါ။ အဖုံးကိုတင္းက်ပ္ေအာင္ဖုံးၿပီး ေမွာင္၍
ေအးေသာေနရာတြင္ သိုေလွာင္ထားပါ။ ပုလင္းမ်ားကို 
ဆယ့္ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍ ေရျပန္ျဖည့္ပါ။

ဤကဲ့သို႔ေသာ
အေရးေပၚေရေလွာင္ကန္
တစ္ခုကို သင့္ေဒသ
ေကာင္စီ႐ုံးတြင္ 
ေဒၚလာ ၁၀၅ ျဖင့္ 
ဝယ္ယူပါ။

ဝင္သြားသည့္အရာမ်ား ျပန္ထြက္လာရမည္။. 
အိမ္သာေရဆြဲခ်၍ မရသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

   getprepared.org.nz/
Toilets

ပ်မ္းမၽွလူတစ္ဦးသည္ 
သာမာန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္လၽွင္ ေရ 

၁,၅၄၀ လီတာအသုံးျပဳသည္
လမ္းေလၽွာက္ရွုးဖိနပ္တစ္ရံ၊ 
ဂ်ာကင္၊ ေရ ႏွင့္ 
အဆာေျပစားစရာမ်ားျဖင့္ 
အစျပဳရန္ေကာင္းပါသည္

ျမင့္မားေသာ သို႔မဟုတ္ 
ေလးလံေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို 
လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

လူအမ်ားစုကို ထိုအခ်ိန္ထိုေနရာတြင္ရွိေနေသာ လူမ်ားက ကယ္ဆယ္ၾကသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားသည္ 
သင္၏ ပထမဆုံး  အကူအညီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ အိမ္ေထာင္စုစီမံကိန္း
    ကိုေရးဆြဲပါ

၅။ သင့္အိမ္ကို
    ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ 

၇။ သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား
    ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပါ 

၈။စခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္းကို
   အိမ္တြင္စမ္းၾကည့္ပါ

၆။ ေရသိုေလွာင္ပါ

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီ။

w

ယေန႔

Tsunami 
safe 
zone

1 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းကို ကၽြန္ုပ္တို႔  ေလ့က်င့္ၿပီးၿပီ 3 4 5 6 7 8

1 2 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ၏ ဆူနာမီဇုန္ ကို သိပါသည္။ 5 6 7 8

  ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္ရွိပါသလား
ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ 
ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ ေျခလ်င္ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးျဖင့္ 
လ်င္ျမန္စြာ သြားပါ။ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။.

ဆူနာမီျမႇားျပာႏွင့္  အနီးစပ္ဆုံးေဘးကင္းလုံျခဳံရာ
အရပ္ သို႔မဟုတ္ ဆူနာမီလိုင္းျပာအထက္သို႔ 
ညႊန္သည့္ ထြက္ခြာလမ္းျပသေကၤတမ်ား 
ေနာက္ကိုလိုက္ပါ။  သင့္ေနာက္မွ ထြက္ခြါလာ
သည့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေနရာရွိေစရန္ 
ဆက္သြားျမဲသြားပါ။

  အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ

အိမ္သို႔ျပန္မသြားမီ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာေနရာ၌ ေတြ႕ဆုံပါ။

တတ္နိုင္လၽွင္ သင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေၾကာင္း 
အျခားသူမ်ားအား သင့္လူထုကြန္ယက္မွ အေျခအေန
အသစ္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသံသတင္း
စကား ပါးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသိေပးပါ။
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္ပို႔ပါ၊ ဖုန္းမေခၚပါႏွင့္ ၊ ကြန္ယက္၏
ဝန္ကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

 သင့္ကေလးမ်ားကိုစုစည္းပါ
စီမံကိန္းကို လူတိုင္းသိရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။  
သင့္ကေလးမ်ား လုံျခဳံသည့္တစ္ရာတြင္ရွိေနခ်ိန္ 
ေက်ာင္းသို႔ လိုက္သြားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို 
အႏၲာရာယ္တြင္းသို႔ မပို႔ပါႏွင့္။

  သင့္အိမ္ကို ေဘးကင္းလံုျခဳံေအာင္ 
လုပ္ပါ

ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္သည့္ အသံ (သို႔) အနံ့ ရလၽွင္ 
ေပါက္ကြဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဓာတ္ေငြ႕ကိုပိတ္ပါ။

လၽွပ္စစ္မီးျပတ္သြားလၽွင္ (သို႔) သင္ထြက္ခြာ 
သြားရမည္ဆိုလၽွင္ လၽွပ္စစ္မီးခလုတ္မ်ားကို 
ပိတ္လိုက္ပါ။ သင္မျမင္နိင္သည့္ မီးဝါယာႀကိဳး 
အပ်က္အစီး မ်ားရွိေနနိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေရပိုက္မ်ားတြင္  အပ်က္အစီး 
ရွိေနသည္ဟု သင္ထင္လ်င္ ေရကိုပိတ္လိုက္ပါ။ 
ယိုစီးေသာေရမ်ားက သင့္အိမ္ကို ပ်က္စီးေစနိုင္ 
ပါသည္။ 

 ေရႏွင့္က်န္းမာေရးနဲ႔အညီ
        သန္႔စင္ေရး
သန္႔စင္မထားသည့္ ေရကိုမေသာက္သုံးမွီ 
တစ္မိနစ္ က်ိဳခ်က္ပါ (သို႔) အနံ့မပါေသာ 
အိမ္တြင္းသုံး ခၽြတ္ေဆး အၾကည္ ဇြန္းတစ္ဝက္
ကို ေရ ၁၀ လီတာတြင္ေရာပါ။ မေသာက္သုံးမွီ 
မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ၄င္းကဲ့သို႔ထားပါ။

အိမ္သာေရကိုဆြဲမခ်ပါႏွင့္။ တတ္နိုင္လၽွင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္ တြင္းတူးပါ။ 
သန္႔ရွင္းေအာင္ေနပါ။

  သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကုိသြားေရာက္
ၾကည့္ရွုပါ

တစ္ဦးတည္းေနသူမ်ား၊ သြားလာလွုပ္ရွားမွုအတြက္ 
အခက္အခဲရွိသူမ်ား ႏွင့္ အကူအညီ ပိုမိုလိုအပ္ 
နိုင္ေခ် ရွိသူတိုင္းအား ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

မိမိတြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီပံ့ပိုး ၾကပါ။

 သင့္ေဒသ၏ လူထု အေရးေပၚစုရပ္
         ကိုသြားပါ
• အကယ္၍ သင္အကူအညီလိုအပ္လၽွင္

• အကယ္၍ သင္၏အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ ကူညီနိုင္မည္ဆိုလၽွင္

• သင့္ေဒသအတြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေျခအေန ဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း မၽွေဝေပးရန္

• သင့္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေဒသတြင္း 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွု ကို စုစည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို သင့္ၿမိဳ႕နယ္ 
ေကာင္စီ၏ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမွုဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္

  အေရးေပၚသတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ 
www.wremo.nz ကိုသြားပါ သို႔မဟုတ္ 
ေရဒီယို နားေထာင္ပါ။

ဆူနာမီဆိုသည္မွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ခတ္ေနနိုင္သည့္ 
ထပ္ဆင့္လွိုင္းလုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ 
အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေဘးကင္းရာ 
ဆူနာမီလိုင္းျပာ လြန္သြားသည့္ အရပ္သို႔  တိုင္ေအာင္ 
ခ်က္ျခင္းထြက္ခြာသြားပါ။

လူတိုင္း ေဘးကင္းရာအရပ္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည့္နည္းလမ္းကို 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ အကူအညီပိုမိုလိုအပ္နိုင္ပါသည္။
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ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ တိုေတာင္းသည့္ 
ဆယ္မိနစ္အတြင္း ေရာက္လာနိုင္သည္ျဖစ္၍ 
အခ်က္ေပးဥၾသသံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
တရားဝင္သတိေပးခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ 
အခ်ိန္မရွိပါ။ ေတာင္အေမရိကကဲ့သို႔ 
အလြန္ေဝးကြာသည့္ေနရာမွ စတင္သည့္
ဆူနာမီအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

ဆူနာမီအၿပီးတြင္ 
ပင္လယ္ကမ္းေၿခ 

(သို႔) ေရထဲသို႔မသြားမီ 
အရာအားလုံးရွင္းလင္းေၾကာင္း 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္အထိ 
ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ သင္သည္ ပင္လယ္ကမ္းအနီးတြင္ရွိေနၿပီး 
ငလ်င္လွုပ္ျခင္း ၾကာျမင့္ (သို႔) ျပင္းထန္လၽွင္ ခ်က္ျခင္းထြက္သြားပါ။

ေဒသအတြင္းငလ်င္လွုပ္ျခင္းတြင္ သင္လက္ခံရရွိမည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္မွာ ၎ငလ်င္ပင္ျဖစ္သည္။

လူထုအေရးေပၚ စုရပ္မ်ားသည္ လူထူစုေဝးရာဆုံမွတ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ စုရပ္မ်ားကို ယခင္က ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး 
ဌာနမ်ား ဟုေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထင္ဟပ္ ေစရန္ အမည္ေျပာင္း
လိုက္သည္။

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ သင္ကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္တြင္ ဆုံစည္း၍ သင့္
အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွုမ်ားကို 
သင္တို႔ထံတြင္ရွိေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အရင္းအျမစ္
မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို အသုံးျပဳကာ စုစည္းစီမံ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 www.getprepared.org.nz/hubs       
        ကိုသြားၿပီး သင္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး 
        ေဒသတြင္းစုရပ္ ကိုရွာေဖြပါ။

ေဒသတြင္းစုရပ္မ်ားတြင္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ လွိုင္းတို/
လွိုင္းရွည္ ေရဒီယို၊ ေျမပုံမ်ား ႏွင့္ သင့္ေဒသခံေကာင္စီ ၏ 
အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွုဌာန ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရးဌာနသုံး ႏွစ္လမ္းသြား ေရဒီယိုမ်ားပါဝင္သည့္ 
အေျခခံ စတင္ေရး ကိရိယာစုံ မ်ားရွိပါသည္။ စုရပ္မ်ားတြင္ 
အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား အပိုမရွိပါ။

getprepared.org.nz တြင္ သင္ရွိေနစဥ္္

သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္မွ အထက္ပါလင့္ ကိုလိုက္ၿပီး 
သင့္ဧရိယာ၏ လူထုတုံ႔ျပန္မွုစီမံကိန္းကို ေလ့လာပါ။

သင္ ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ ႏွင့္ ကစားသည့္ 
ေနရာမ်ားမွ မည္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ဆူနာမီ 
ကင္းလြတ္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ 
ဆူနာမီကင္းလြတ္ဇုန္ေျမပုံကို ၾကည့္ပါ။

www.wremo.nz ကိုၾကည့္ပါ။ ခိုင္လုံသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ 
သြားရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။

၁

၂

၃

�

၁။ WREMO  မွ သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ 
စာရင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္လိုလိုက္ပါ။

အက္ပ္ကို ဖုန္းထဲသို႔ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူပါ။

အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သတင္းအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ားမွာ-

   WREMO ၏အေရးေပၚ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.wremo.co.nz ကို 
သြားပါ။

   WREMO၏ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ facebook.com@WREMOnz 
ကို လိုက္ခ္လုပ္ေပးပါ။

   WREMO၏တြစ္တာ @WREMOinfo ကို ေဖာ္လိုလုပ္ပါ။

   သင့္ ေဒသ ေကာင္စီ႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ လူမွုကြန္ယက္မ်ားကို 
သြားပါ။

  ေရဒီယိုနယူးဇီလန္ႏွင့္ အျခားေဒသခံလိုင္းမ်ားကို နားေထာင္ပါ။

IS THE TIME N:0W

SWIPE DOWN

ယခုခ်က္ျခင္း

နယူးဇီလန္ ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ Hazards app ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူပါ။ 
အသက္အႏၲာရာယ္ ရွိေသာ အေရးေပၚေဘးမ်ားအတြက္ WREMO မွ 
သင့္ကိုသတိေပးနိုင္ရန္  အေထြေထြ အသိေပးခ်က္မ်ားကို  ဖြင့္ထားပါ။  
တစ္ကိုယ္ရည္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ အႏၲာရာယ္ရွိမွသာ  
WREMO မွ သတိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ သင္လိုအပ္သည့္ 
သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ ရယူရန္ အျခားအသိေပးခ်က္မ်ားကို 
ခ်ိန္ညႇိပါ။ ဒါ ဝယ္လင္တန္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သတိရပါ၊ 
ေလတိုက္ခတ္မွုသတိေပးခ်က္တိုင္း ကို သင္လိုခ်င္မွလိုပါလိမ့္မည။္ 

သတိေပးခ်က္တစ္ခု ရရွိသည့္အခါ

အႀကံေပးခ်က္ကို လိုက္နာ၍ သင္ခ်စ္ခင္ဂ႐ုစိုက္ေသာသူမ်ားအား 
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ လူမွုကြန္ယက္မွျဖစ္ေစ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မၽွေဝေပးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ား အတြက္ စာရင္းသြင္းၿပီးၿပီ။ 2345678

သင္၏ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္ျခင္း လမ္းညႊန ္

ဤလမ္းညႊန္ကို ယူၿပီး ယခုပင္ 
ျပင္ဆင္ပါ

အေရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အခမဲ့သင္တန္းမ်ား

သင့္အိမ္ေထာင္စုႏွင့္အသိုင္းအဝိုင္း ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ရန္၊ တုံ႔ျပန္ရန္ ႏွင့္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ 
ငလ်င္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ မည္သို႔
ကူညီရမည္ကို သင္ယူပါ။ သင့္အသိုင္းအဝိုင္းပိုမို
အသိရွိေရး၊ ပိုမိုျပင္ဆင္ထားၿပီးေရးႏွင့္ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ 
မွုရွိေရး ကို အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သင္တန္းမ်ားထဲမွ
          တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းပါ။
          getprepared.nz/Courses

   သင့္အသုိင္းအဝိုင္း ျပင္ဆင္မုွရွိေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရး အတြက္ကူညီရန္ 
သင္လည္း WREMO ၏လုပ္အားေပး 
လူမွုဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လာ နိုင္ပါသည္။
getprepared.nz/volunteer

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေရး 
အခမဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ စီးပြားေရး (သို႔) 
လူမွုအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသူ
ျဖစ္ပါက မည္သည့္ အဟန္႔အတား အႀကီးအေသး၏ 
ေနာက္ဆက္တြင္မဆို သင့္လုပ္ငန္းကိုဆက္လက္ 
လည္ပတ္ေနရန္ အလိုရွိပါလိမ့္မည္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုကိုသုံးစြဲသူမ်ားသည္ သင့္အေပၚ 
မွီခိုေနၾကပါသည္။ ဖိစီးမွုမ်ားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္ လည္ပတ္ 
နိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိၿပီးေစရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က သင္ႏွင့္သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္သူတိုင္းသည္ အေျခခံ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေစေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ သူတို႔အတြက္ သီးသန္႔ စီမံကိန္း 
မည္သို႔ စတင္ရမည္ ဆိုသည့္ အသိမ်ားျဖင့္ 
ျပန္သြားၾကပါသည္။ ဝယ္လင္တန္နယ္တြင္ 
ႏွစ္နာရီၾကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ျပဳလုပ္ေပးသည္။

   getprepared.nz/
Businesses

လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း

သင္ကဲ့သို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူထုအသိုင္းအဝိုင္း 
၏ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးၾက
ပါသည္။ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္၊
သင္မည္သို႔ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည္ စသည္တို႔ကို
စုံစမ္းပါ။ သင့္ထံတြင္ရွိေသာ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း
ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရွိဗဟုသုတအသိမ်ားက ထူးျခားမွု
ျပဳနိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ကၽြန္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္

  wremo@gw.govt.nz

  ၀၄ - ၈၃၀ - ၄၂၇၉

  facebook.com/WREMOnz

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ 
ေဒသတြင္းစုရပ္ေနရာကို 
သိရွိၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အသိုင္းအဝိုင္းလူထုအား 
မည္သို႔ကူညီနိုင္သည္ကို 
ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိၾကပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိနိုင္မွုႏွုန္းကို 
ေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟု နိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္
မ်ားက သိရွိထားပါသည္။

အေဆာက္အဦးမ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းထက္ 
ပရိေဘာဂ၊ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားက 
ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမွုအမ်ားစုကို 
ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ အတြင္း

အိမ္တြင္း - ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔ၿပီး အျပင္ထြက္ရန္  
ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းသည္အထိ အိမ္ထဲတြင္ေနပါ။ အေပၚမွ 
က်ေရာက္လာနိုင္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို သတိျပဳ၍ 
အဆာက္အဦးတြင္းမွ သတိႏွင့္ထြက္ပါ။

ျမင့္မားသည့္ အေဆာက္အဦးအတြင္း - အထက္ပါအတိုင္း 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မီးသတိေပးေခါင္းေလာင္းမ်ား 
ရပ္တန္႔သြား႐ုံႏွင့္အျပင္သို႔ အလ်င္စလို ထြက္ခြါျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အိမ္ျပင္ - အေဆာက္အဦးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားမွ 
ေဝးရာသို႔သြားၿပီး ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔သည္အထိ 
ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း  ျပဳလုပ္ပါ။ 

လူစည္ကားသည့္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေပၚတြင္ - အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
အေဆာက္အဦးမ်ားမွ အရာဝတၳဳမ်ား သင္အေပၚသို႔ 
က်ေရာက္လာနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသြားလမ္းေပၚတြင္ မေနပါႏွင့္။

အကယ္၍ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ ျခင္းကို 
မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါက 
သင့္ကိုယ္သင္ အေကာင္းဆုံး
သိုင္းျခဳံထားၿပီး သင့္လည္ပင္း
ႏွင့္ ဦးေခါင္းကို 
အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ရန္ 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

ေကာင္းပါၿပ။ီ  သင္၏ လုံျခဳံေဘးကင္းေရး
အတြက္ သင္၏ ပထမဆုံး ေျခလွမ္း 
ဝယ္လင္တန္နယ္သည္ ေနထိုင္ရန္ 
အလြန္ေကာင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အနည္းငယ္ၾကမ္းတမ္းပါသည္။ တစ္ခါတရံ ေျမၿပိဳျခင္း၊ 
ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း ႏွင့္ ေျမငလ်င္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ၾကဳံေတြ႕ရၿပီး ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္လည္း ရွိပါသည္။

ဤအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ 
သဏၭာန္တူသက္ေရာက္မွုမ်ား ရွိပါသည္။ 
မရွိမျဖစ္အရာမ်ားရရွိရန္၊ အသိုင္းအဝိုင္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး
သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ သြားလာလွုပ္ရွားရန္ 
ခက္ခဲေနနိုင္ပါသည္။

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္လွုပ္အၿပီး 
ခက္ခဲေသာရက္အနည္းငယ္ကို ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ၊ 
အတတ္နိုင္ဆုံး သက္ေတာင့္သက္သာစြာ 
ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ သင့္မိသားစု ႏွင့္ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးေစေရး အတြက္ 
သင္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိရန္ အတြက္ 
စာရင္းသြင္း႐ုံႏွင့္ပင္ ပထမအဆင့္ကို သင္ၿပီးစီးသြားပါၿပီ။

သင့္မိသားစု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိထား
ၿပီးေရးအတြက္ ယေန႔၊ ယခုညႏွင့္ 
လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း၊ 
သင္လုပ္နိုင္သည့္ အရာမ်ားသို႔  အဆင့္ဆင့္ 
ဆက္လက္တက္လွမ္းပါ။ အဆင့္တိုင္းသည္ 
ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ေဆာင္ရက်ိဳးနပ္ပါသည္။ 
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 
ဆက္သြယ္ပါ။

WREMO (ဝယ္လင္တန္ေဒသ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု႐ုံး) 
အဖြဲ႕မွ

Burmese Edition

သင္၏ ေဒသတြင္းလူထုအေရးေပၚ 
စုရပ္ ကို ရွာေဖြပါ။

၂။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
    ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း ကို ေလ့က်င့္ပါ

ပါဝင္လွုပ္ရွားျခင္း

ငလ်င္အၿပီး

၃။ သင္၏ ဆူနာမီဇုန္ကို 
    သိထားပါ
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1 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းကို ကၽြန္ုပ္တို႔  ေလ့က်င့္ၿပီးၿပီ 3 4 5 6 7 8

1 2 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ၏ ဆူနာမီဇုန္ ကို သိပါသည္။ 5 6 7 8

  ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္ရွိပါသလား
ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ 
ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ ေျခလ်င္ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးျဖင့္ 
လ်င္ျမန္စြာ သြားပါ။ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။.

ဆူနာမီျမႇားျပာႏွင့္  အနီးစပ္ဆုံးေဘးကင္းလုံျခဳံရာ
အရပ္ သို႔မဟုတ္ ဆူနာမီလိုင္းျပာအထက္သို႔ 
ညႊန္သည့္ ထြက္ခြာလမ္းျပသေကၤတမ်ား 
ေနာက္ကိုလိုက္ပါ။  သင့္ေနာက္မွ ထြက္ခြါလာ
သည့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေနရာရွိေစရန္ 
ဆက္သြားျမဲသြားပါ။

  အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ

အိမ္သို႔ျပန္မသြားမီ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာေနရာ၌ ေတြ႕ဆုံပါ။

တတ္နိုင္လၽွင္ သင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေၾကာင္း 
အျခားသူမ်ားအား သင့္လူထုကြန္ယက္မွ အေျခအေန
အသစ္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသံသတင္း
စကား ပါးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသိေပးပါ။
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္ပို႔ပါ၊ ဖုန္းမေခၚပါႏွင့္ ၊ ကြန္ယက္၏
ဝန္ကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

 သင့္ကေလးမ်ားကိုစုစည္းပါ
စီမံကိန္းကို လူတိုင္းသိရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။  
သင့္ကေလးမ်ား လုံျခဳံသည့္တစ္ရာတြင္ရွိေနခ်ိန္ 
ေက်ာင္းသို႔ လိုက္သြားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို 
အႏၲာရာယ္တြင္းသို႔ မပို႔ပါႏွင့္။

  သင့္အိမ္ကို ေဘးကင္းလံုျခဳံေအာင္ 
လုပ္ပါ

ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္သည့္ အသံ (သို႔) အနံ့ ရလၽွင္ 
ေပါက္ကြဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဓာတ္ေငြ႕ကိုပိတ္ပါ။

လၽွပ္စစ္မီးျပတ္သြားလၽွင္ (သို႔) သင္ထြက္ခြာ 
သြားရမည္ဆိုလၽွင္ လၽွပ္စစ္မီးခလုတ္မ်ားကို 
ပိတ္လိုက္ပါ။ သင္မျမင္နိင္သည့္ မီးဝါယာႀကိဳး 
အပ်က္အစီး မ်ားရွိေနနိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေရပိုက္မ်ားတြင္  အပ်က္အစီး 
ရွိေနသည္ဟု သင္ထင္လ်င္ ေရကိုပိတ္လိုက္ပါ။ 
ယိုစီးေသာေရမ်ားက သင့္အိမ္ကို ပ်က္စီးေစနိုင္ 
ပါသည္။ 

 ေရႏွင့္က်န္းမာေရးနဲ႔အညီ
        သန္႔စင္ေရး
သန္႔စင္မထားသည့္ ေရကိုမေသာက္သုံးမွီ 
တစ္မိနစ္ က်ိဳခ်က္ပါ (သို႔) အနံ့မပါေသာ 
အိမ္တြင္းသုံး ခၽြတ္ေဆး အၾကည္ ဇြန္းတစ္ဝက္
ကို ေရ ၁၀ လီတာတြင္ေရာပါ။ မေသာက္သုံးမွီ 
မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ၄င္းကဲ့သို႔ထားပါ။

အိမ္သာေရကိုဆြဲမခ်ပါႏွင့္။ တတ္နိုင္လၽွင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္ တြင္းတူးပါ။ 
သန္႔ရွင္းေအာင္ေနပါ။

  သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကုိသြားေရာက္
ၾကည့္ရွုပါ

တစ္ဦးတည္းေနသူမ်ား၊ သြားလာလွုပ္ရွားမွုအတြက္ 
အခက္အခဲရွိသူမ်ား ႏွင့္ အကူအညီ ပိုမိုလိုအပ္ 
နိုင္ေခ် ရွိသူတိုင္းအား ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

မိမိတြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီပံ့ပိုး ၾကပါ။

 သင့္ေဒသ၏ လူထု အေရးေပၚစုရပ္
         ကိုသြားပါ
• အကယ္၍ သင္အကူအညီလိုအပ္လၽွင္

• အကယ္၍ သင္၏အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ ကူညီနိုင္မည္ဆိုလၽွင္

• သင့္ေဒသအတြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေျခအေန ဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း မၽွေဝေပးရန္

• သင့္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေဒသတြင္း 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွု ကို စုစည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို သင့္ၿမိဳ႕နယ္ 
ေကာင္စီ၏ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမွုဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္

  အေရးေပၚသတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ 
www.wremo.nz ကိုသြားပါ သို႔မဟုတ္ 
ေရဒီယို နားေထာင္ပါ။

ဆူနာမီဆိုသည္မွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ခတ္ေနနိုင္သည့္ 
ထပ္ဆင့္လွိုင္းလုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ 
အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေဘးကင္းရာ 
ဆူနာမီလိုင္းျပာ လြန္သြားသည့္ အရပ္သို႔  တိုင္ေအာင္ 
ခ်က္ျခင္းထြက္ခြာသြားပါ။

လူတိုင္း ေဘးကင္းရာအရပ္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည့္နည္းလမ္းကို 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ အကူအညီပိုမိုလိုအပ္နိုင္ပါသည္။

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
10

ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ တိုေတာင္းသည့္ 
ဆယ္မိနစ္အတြင္း ေရာက္လာနိုင္သည္ျဖစ္၍ 
အခ်က္ေပးဥၾသသံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
တရားဝင္သတိေပးခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ 
အခ်ိန္မရွိပါ။ ေတာင္အေမရိကကဲ့သို႔ 
အလြန္ေဝးကြာသည့္ေနရာမွ စတင္သည့္
ဆူနာမီအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

ဆူနာမီအၿပီးတြင္ 
ပင္လယ္ကမ္းေၿခ 

(သို႔) ေရထဲသို႔မသြားမီ 
အရာအားလုံးရွင္းလင္းေၾကာင္း 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္အထိ 
ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ သင္သည္ ပင္လယ္ကမ္းအနီးတြင္ရွိေနၿပီး 
ငလ်င္လွုပ္ျခင္း ၾကာျမင့္ (သို႔) ျပင္းထန္လၽွင္ ခ်က္ျခင္းထြက္သြားပါ။

ေဒသအတြင္းငလ်င္လွုပ္ျခင္းတြင္ သင္လက္ခံရရွိမည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္မွာ ၎ငလ်င္ပင္ျဖစ္သည္။

လူထုအေရးေပၚ စုရပ္မ်ားသည္ လူထူစုေဝးရာဆုံမွတ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ စုရပ္မ်ားကို ယခင္က ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး 
ဌာနမ်ား ဟုေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထင္ဟပ္ ေစရန္ အမည္ေျပာင္း
လိုက္သည္။

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ သင္ကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္တြင္ ဆုံစည္း၍ သင့္
အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွုမ်ားကို 
သင္တို႔ထံတြင္ရွိေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အရင္းအျမစ္
မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို အသုံးျပဳကာ စုစည္းစီမံ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 www.getprepared.org.nz/hubs       
        ကိုသြားၿပီး သင္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး 
        ေဒသတြင္းစုရပ္ ကိုရွာေဖြပါ။

ေဒသတြင္းစုရပ္မ်ားတြင္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ လွိုင္းတို/
လွိုင္းရွည္ ေရဒီယို၊ ေျမပုံမ်ား ႏွင့္ သင့္ေဒသခံေကာင္စီ ၏ 
အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွုဌာန ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရးဌာနသုံး ႏွစ္လမ္းသြား ေရဒီယိုမ်ားပါဝင္သည့္ 
အေျခခံ စတင္ေရး ကိရိယာစုံ မ်ားရွိပါသည္။ စုရပ္မ်ားတြင္ 
အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား အပိုမရွိပါ။

getprepared.org.nz တြင္ သင္ရွိေနစဥ္္

သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္မွ အထက္ပါလင့္ ကိုလိုက္ၿပီး 
သင့္ဧရိယာ၏ လူထုတုံ႔ျပန္မွုစီမံကိန္းကို ေလ့လာပါ။

သင္ ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ ႏွင့္ ကစားသည့္ 
ေနရာမ်ားမွ မည္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ဆူနာမီ 
ကင္းလြတ္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ 
ဆူနာမီကင္းလြတ္ဇုန္ေျမပုံကို ၾကည့္ပါ။

www.wremo.nz ကိုၾကည့္ပါ။ ခိုင္လုံသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ 
သြားရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
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၁။ WREMO  မွ သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ 
စာရင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္လိုလိုက္ပါ။

အက္ပ္ကို ဖုန္းထဲသို႔ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူပါ။

အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သတင္းအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ားမွာ-

   WREMO ၏အေရးေပၚ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.wremo.co.nz ကို 
သြားပါ။

   WREMO၏ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ facebook.com@WREMOnz 
ကို လိုက္ခ္လုပ္ေပးပါ။

   WREMO၏တြစ္တာ @WREMOinfo ကို ေဖာ္လိုလုပ္ပါ။

   သင့္ ေဒသ ေကာင္စီ႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ လူမွုကြန္ယက္မ်ားကို 
သြားပါ။

  ေရဒီယိုနယူးဇီလန္ႏွင့္ အျခားေဒသခံလိုင္းမ်ားကို နားေထာင္ပါ။

IS THE TIME N:0W

SWIPE DOWN

ယခုခ်က္ျခင္း

နယူးဇီလန္ ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ Hazards app ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူပါ။ 
အသက္အႏၲာရာယ္ ရွိေသာ အေရးေပၚေဘးမ်ားအတြက္ WREMO မွ 
သင့္ကိုသတိေပးနိုင္ရန္  အေထြေထြ အသိေပးခ်က္မ်ားကို  ဖြင့္ထားပါ။  
တစ္ကိုယ္ရည္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ အႏၲာရာယ္ရွိမွသာ  
WREMO မွ သတိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ သင္လိုအပ္သည့္ 
သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ ရယူရန္ အျခားအသိေပးခ်က္မ်ားကို 
ခ်ိန္ညႇိပါ။ ဒါ ဝယ္လင္တန္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သတိရပါ၊ 
ေလတိုက္ခတ္မွုသတိေပးခ်က္တိုင္း ကို သင္လိုခ်င္မွလိုပါလိမ့္မည။္ 

သတိေပးခ်က္တစ္ခု ရရွိသည့္အခါ

အႀကံေပးခ်က္ကို လိုက္နာ၍ သင္ခ်စ္ခင္ဂ႐ုစိုက္ေသာသူမ်ားအား 
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ လူမွုကြန္ယက္မွျဖစ္ေစ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မၽွေဝေပးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ား အတြက္ စာရင္းသြင္းၿပီးၿပီ။ 2345678

သင္၏ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္ျခင္း လမ္းညႊန ္

ဤလမ္းညႊန္ကို ယူၿပီး ယခုပင္ 
ျပင္ဆင္ပါ

အေရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အခမဲ့သင္တန္းမ်ား

သင့္အိမ္ေထာင္စုႏွင့္အသိုင္းအဝိုင္း ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ရန္၊ တုံ႔ျပန္ရန္ ႏွင့္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ 
ငလ်င္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ မည္သို႔
ကူညီရမည္ကို သင္ယူပါ။ သင့္အသိုင္းအဝိုင္းပိုမို
အသိရွိေရး၊ ပိုမိုျပင္ဆင္ထားၿပီးေရးႏွင့္ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ 
မွုရွိေရး ကို အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သင္တန္းမ်ားထဲမွ
          တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းပါ။
          getprepared.nz/Courses

   သင့္အသုိင္းအဝိုင္း ျပင္ဆင္မုွရွိေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရး အတြက္ကူညီရန္ 
သင္လည္း WREMO ၏လုပ္အားေပး 
လူမွုဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လာ နိုင္ပါသည္။
getprepared.nz/volunteer

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေရး 
အခမဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ စီးပြားေရး (သို႔) 
လူမွုအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသူ
ျဖစ္ပါက မည္သည့္ အဟန္႔အတား အႀကီးအေသး၏ 
ေနာက္ဆက္တြင္မဆို သင့္လုပ္ငန္းကိုဆက္လက္ 
လည္ပတ္ေနရန္ အလိုရွိပါလိမ့္မည္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုကိုသုံးစြဲသူမ်ားသည္ သင့္အေပၚ 
မွီခိုေနၾကပါသည္။ ဖိစီးမွုမ်ားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္ လည္ပတ္ 
နိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိၿပီးေစရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က သင္ႏွင့္သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္သူတိုင္းသည္ အေျခခံ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေစေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ သူတို႔အတြက္ သီးသန္႔ စီမံကိန္း 
မည္သို႔ စတင္ရမည္ ဆိုသည့္ အသိမ်ားျဖင့္ 
ျပန္သြားၾကပါသည္။ ဝယ္လင္တန္နယ္တြင္ 
ႏွစ္နာရီၾကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ျပဳလုပ္ေပးသည္။
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လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း

သင္ကဲ့သို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူထုအသိုင္းအဝိုင္း 
၏ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးၾက
ပါသည္။ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္၊
သင္မည္သို႔ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည္ စသည္တို႔ကို
စုံစမ္းပါ။ သင့္ထံတြင္ရွိေသာ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း
ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရွိဗဟုသုတအသိမ်ားက ထူးျခားမွု
ျပဳနိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ကၽြန္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္

  wremo@gw.govt.nz

  ၀၄ - ၈၃၀ - ၄၂၇၉

  facebook.com/WREMOnz

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ 
ေဒသတြင္းစုရပ္ေနရာကို 
သိရွိၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အသိုင္းအဝိုင္းလူထုအား 
မည္သို႔ကူညီနိုင္သည္ကို 
ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိၾကပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိနိုင္မွုႏွုန္းကို 
ေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟု နိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္
မ်ားက သိရွိထားပါသည္။

အေဆာက္အဦးမ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းထက္ 
ပရိေဘာဂ၊ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားက 
ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမွုအမ်ားစုကို 
ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ အတြင္း

အိမ္တြင္း - ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔ၿပီး အျပင္ထြက္ရန္  
ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းသည္အထိ အိမ္ထဲတြင္ေနပါ။ အေပၚမွ 
က်ေရာက္လာနိုင္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို သတိျပဳ၍ 
အဆာက္အဦးတြင္းမွ သတိႏွင့္ထြက္ပါ။

ျမင့္မားသည့္ အေဆာက္အဦးအတြင္း - အထက္ပါအတိုင္း 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မီးသတိေပးေခါင္းေလာင္းမ်ား 
ရပ္တန္႔သြား႐ုံႏွင့္အျပင္သို႔ အလ်င္စလို ထြက္ခြါျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အိမ္ျပင္ - အေဆာက္အဦးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားမွ 
ေဝးရာသို႔သြားၿပီး ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔သည္အထိ 
ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း  ျပဳလုပ္ပါ။ 

လူစည္ကားသည့္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေပၚတြင္ - အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
အေဆာက္အဦးမ်ားမွ အရာဝတၳဳမ်ား သင္အေပၚသို႔ 
က်ေရာက္လာနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသြားလမ္းေပၚတြင္ မေနပါႏွင့္။

အကယ္၍ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ ျခင္းကို 
မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါက 
သင့္ကိုယ္သင္ အေကာင္းဆုံး
သိုင္းျခဳံထားၿပီး သင့္လည္ပင္း
ႏွင့္ ဦးေခါင္းကို 
အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ရန္ 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

ေကာင္းပါၿပ။ီ  သင္၏ လုံျခဳံေဘးကင္းေရး
အတြက္ သင္၏ ပထမဆုံး ေျခလွမ္း 
ဝယ္လင္တန္နယ္သည္ ေနထိုင္ရန္ 
အလြန္ေကာင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အနည္းငယ္ၾကမ္းတမ္းပါသည္။ တစ္ခါတရံ ေျမၿပိဳျခင္း၊ 
ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း ႏွင့္ ေျမငလ်င္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ၾကဳံေတြ႕ရၿပီး ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္လည္း ရွိပါသည္။

ဤအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ 
သဏၭာန္တူသက္ေရာက္မွုမ်ား ရွိပါသည္။ 
မရွိမျဖစ္အရာမ်ားရရွိရန္၊ အသိုင္းအဝိုင္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး
သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ သြားလာလွုပ္ရွားရန္ 
ခက္ခဲေနနိုင္ပါသည္။

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္လွုပ္အၿပီး 
ခက္ခဲေသာရက္အနည္းငယ္ကို ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ၊ 
အတတ္နိုင္ဆုံး သက္ေတာင့္သက္သာစြာ 
ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ သင့္မိသားစု ႏွင့္ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးေစေရး အတြက္ 
သင္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိရန္ အတြက္ 
စာရင္းသြင္း႐ုံႏွင့္ပင္ ပထမအဆင့္ကို သင္ၿပီးစီးသြားပါၿပီ။

သင့္မိသားစု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိထား
ၿပီးေရးအတြက္ ယေန႔၊ ယခုညႏွင့္ 
လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း၊ 
သင္လုပ္နိုင္သည့္ အရာမ်ားသို႔  အဆင့္ဆင့္ 
ဆက္လက္တက္လွမ္းပါ။ အဆင့္တိုင္းသည္ 
ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ေဆာင္ရက်ိဳးနပ္ပါသည္။ 
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 
ဆက္သြယ္ပါ။

WREMO (ဝယ္လင္တန္ေဒသ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု႐ုံး) 
အဖြဲ႕မွ

Burmese Edition
သင္၏ ေဒသတြင္းလူထုအေရးေပၚ 
စုရပ္ ကို ရွာေဖြပါ။

၂။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
    ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း ကို ေလ့က်င့္ပါ

ပါဝင္လွုပ္ရွားျခင္း

ငလ်င္အၿပီး

၃။ သင္၏ ဆူနာမီဇုန္ကို 
    သိထားပါ
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1 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းကို ကၽြန္ုပ္တို႔  ေလ့က်င့္ၿပီးၿပီ 3 4 5 6 7 8

1 2 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ ၏ ဆူနာမီဇုန္ ကို သိပါသည္။ 5 6 7 8

  ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္ရွိပါသလား
ေဘးကင္းလုံျခဳံသည့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ 
ေတာင္ကုန္းေပၚသို႔ ေျခလ်င္ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးျဖင့္ 
လ်င္ျမန္စြာ သြားပါ။ ကားမေမာင္းပါႏွင့္။.

ဆူနာမီျမႇားျပာႏွင့္  အနီးစပ္ဆုံးေဘးကင္းလုံျခဳံရာ
အရပ္ သို႔မဟုတ္ ဆူနာမီလိုင္းျပာအထက္သို႔ 
ညႊန္သည့္ ထြက္ခြာလမ္းျပသေကၤတမ်ား 
ေနာက္ကိုလိုက္ပါ။  သင့္ေနာက္မွ ထြက္ခြါလာ
သည့္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ေနရာရွိေစရန္ 
ဆက္သြားျမဲသြားပါ။

  အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ပါ

အိမ္သို႔ျပန္မသြားမီ ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ 
ေဘးကင္းလုံျခဳံေသာေနရာ၌ ေတြ႕ဆုံပါ။

တတ္နိုင္လၽွင္ သင္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေၾကာင္း 
အျခားသူမ်ားအား သင့္လူထုကြန္ယက္မွ အေျခအေန
အသစ္တင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသံသတင္း
စကား ပါးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အသိေပးပါ။
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္ပို႔ပါ၊ ဖုန္းမေခၚပါႏွင့္ ၊ ကြန္ယက္၏
ဝန္ကို ေလၽွာ့ခ်ရန္ျဖစ္သည္။

 သင့္ကေလးမ်ားကိုစုစည္းပါ
စီမံကိန္းကို လူတိုင္းသိရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။  
သင့္ကေလးမ်ား လုံျခဳံသည့္တစ္ရာတြင္ရွိေနခ်ိန္ 
ေက်ာင္းသို႔ လိုက္သြားျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို 
အႏၲာရာယ္တြင္းသို႔ မပို႔ပါႏွင့္။

  သင့္အိမ္ကို ေဘးကင္းလံုျခဳံေအာင္ 
လုပ္ပါ

ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္သည့္ အသံ (သို႔) အနံ့ ရလၽွင္ 
ေပါက္ကြဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ဓာတ္ေငြ႕ကိုပိတ္ပါ။

လၽွပ္စစ္မီးျပတ္သြားလၽွင္ (သို႔) သင္ထြက္ခြာ 
သြားရမည္ဆိုလၽွင္ လၽွပ္စစ္မီးခလုတ္မ်ားကို 
ပိတ္လိုက္ပါ။ သင္မျမင္နိင္သည့္ မီးဝါယာႀကိဳး 
အပ်က္အစီး မ်ားရွိေနနိုင္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ေရပိုက္မ်ားတြင္  အပ်က္အစီး 
ရွိေနသည္ဟု သင္ထင္လ်င္ ေရကိုပိတ္လိုက္ပါ။ 
ယိုစီးေသာေရမ်ားက သင့္အိမ္ကို ပ်က္စီးေစနိုင္ 
ပါသည္။ 

 ေရႏွင့္က်န္းမာေရးနဲ႔အညီ
        သန္႔စင္ေရး
သန္႔စင္မထားသည့္ ေရကိုမေသာက္သုံးမွီ 
တစ္မိနစ္ က်ိဳခ်က္ပါ (သို႔) အနံ့မပါေသာ 
အိမ္တြင္းသုံး ခၽြတ္ေဆး အၾကည္ ဇြန္းတစ္ဝက္
ကို ေရ ၁၀ လီတာတြင္ေရာပါ။ မေသာက္သုံးမွီ 
မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ ၄င္းကဲ့သို႔ထားပါ။

အိမ္သာေရကိုဆြဲမခ်ပါႏွင့္။ တတ္နိုင္လၽွင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ားအတြက္ တြင္းတူးပါ။ 
သန္႔ရွင္းေအာင္ေနပါ။

  သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကုိသြားေရာက္
ၾကည့္ရွုပါ

တစ္ဦးတည္းေနသူမ်ား၊ သြားလာလွုပ္ရွားမွုအတြက္ 
အခက္အခဲရွိသူမ်ား ႏွင့္ အကူအညီ ပိုမိုလိုအပ္ 
နိုင္ေခ် ရွိသူတိုင္းအား ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

မိမိတြင္ရွိေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ 
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီပံ့ပိုး ၾကပါ။

 သင့္ေဒသ၏ လူထု အေရးေပၚစုရပ္
         ကိုသြားပါ
• အကယ္၍ သင္အကူအညီလိုအပ္လၽွင္

• အကယ္၍ သင္၏အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္
ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို မၽွေဝျခင္းျဖင့္ ကူညီနိုင္မည္ဆိုလၽွင္

• သင့္ေဒသအတြင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အေျခအေန ဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း မၽွေဝေပးရန္

• သင့္အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ ေဒသတြင္း 
အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွု ကို စုစည္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကို သင့္ၿမိဳ႕နယ္ 
ေကာင္စီ၏ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမွုဌာနသို႔ ေပးပို႔ရန္

  အေရးေပၚသတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ 
www.wremo.nz ကိုသြားပါ သို႔မဟုတ္ 
ေရဒီယို နားေထာင္ပါ။

ဆူနာမီဆိုသည္မွာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ရိုက္ခတ္ေနနိုင္သည့္ 
ထပ္ဆင့္လွိုင္းလုံးမ်ားျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ 
အႀကီးမားဆုံး ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေဘးကင္းရာ 
ဆူနာမီလိုင္းျပာ လြန္သြားသည့္ အရပ္သို႔  တိုင္ေအာင္ 
ခ်က္ျခင္းထြက္ခြာသြားပါ။

လူတိုင္း ေဘးကင္းရာအရပ္သို႔ ေရာက္ရွိနိုင္မည့္နည္းလမ္းကို 
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ 
အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ အကူအညီပိုမိုလိုအပ္နိုင္ပါသည္။

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
10

ပထမဦးဆုံးလွိုင္းလုံးသည္ တိုေတာင္းသည့္ 
ဆယ္မိနစ္အတြင္း ေရာက္လာနိုင္သည္ျဖစ္၍ 
အခ်က္ေပးဥၾသသံမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ 
တရားဝင္သတိေပးခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရန္ 
အခ်ိန္မရွိပါ။ ေတာင္အေမရိကကဲ့သို႔ 
အလြန္ေဝးကြာသည့္ေနရာမွ စတင္သည့္
ဆူနာမီအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ 
ကၽြန္ုပ္တို႔ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

ဆူနာမီအၿပီးတြင္ 
ပင္လယ္ကမ္းေၿခ 

(သို႔) ေရထဲသို႔မသြားမီ 
အရာအားလုံးရွင္းလင္းေၾကာင္း 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည္အထိ 
ေစာင့္ဆိုင္းပါ။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ သင္သည္ ပင္လယ္ကမ္းအနီးတြင္ရွိေနၿပီး 
ငလ်င္လွုပ္ျခင္း ၾကာျမင့္ (သို႔) ျပင္းထန္လၽွင္ ခ်က္ျခင္းထြက္သြားပါ။

ေဒသအတြင္းငလ်င္လွုပ္ျခင္းတြင္ သင္လက္ခံရရွိမည့္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ဆူနာမီသတိေပးခ်က္မွာ ၎ငလ်င္ပင္ျဖစ္သည္။

လူထုအေရးေပၚ စုရပ္မ်ားသည္ လူထူစုေဝးရာဆုံမွတ္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ စုရပ္မ်ားကို ယခင္က ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရး 
ဌာနမ်ား ဟုေခၚေဝၚေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထင္ဟပ္ ေစရန္ အမည္ေျပာင္း
လိုက္သည္။

ျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ သင္ကဲ့သို႔ ေဒသခံမ်ား 
အေနျဖင့္ သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္တြင္ ဆုံစည္း၍ သင့္
အသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မွုမ်ားကို 
သင္တို႔ထံတြင္ရွိေသာ သင့္ေတာ္သည့္ အရင္းအျမစ္
မ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္မွုမ်ားကို အသုံးျပဳကာ စုစည္းစီမံ 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။

 www.getprepared.org.nz/hubs       
        ကိုသြားၿပီး သင္ႏွင့္အနီးစပ္ဆုံး 
        ေဒသတြင္းစုရပ္ ကိုရွာေဖြပါ။

ေဒသတြင္းစုရပ္မ်ားတြင္ စာေရးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ လွိုင္းတို/
လွိုင္းရွည္ ေရဒီယို၊ ေျမပုံမ်ား ႏွင့္ သင့္ေဒသခံေကာင္စီ ၏ 
အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွုဌာန ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ 
ၿမိဳ႕ျပကာကြယ္ေရးဌာနသုံး ႏွစ္လမ္းသြား ေရဒီယိုမ်ားပါဝင္သည့္ 
အေျခခံ စတင္ေရး ကိရိယာစုံ မ်ားရွိပါသည္။ စုရပ္မ်ားတြင္ 
အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား အပိုမရွိပါ။

getprepared.org.nz တြင္ သင္ရွိေနစဥ္္

သင့္ေဒသတြင္းစုရပ္မွ အထက္ပါလင့္ ကိုလိုက္ၿပီး 
သင့္ဧရိယာ၏ လူထုတုံ႔ျပန္မွုစီမံကိန္းကို ေလ့လာပါ။

သင္ ေနထိုင္၊ အလုပ္လုပ္ ႏွင့္ ကစားသည့္ 
ေနရာမ်ားမွ မည္သည့္ေနရာမ်ားသည္ ဆူနာမီ 
ကင္းလြတ္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သိရွိရန္ 
ဆူနာမီကင္းလြတ္ဇုန္ေျမပုံကို ၾကည့္ပါ။

www.wremo.nz ကိုၾကည့္ပါ။ ခိုင္လုံသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေန သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ 
သြားရမည့္ ေနရာျဖစ္သည္။
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၁။ WREMO  မွ သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ 
စာရင္းသြင္းၿပီး ေဖာ္လိုလိုက္ပါ။

အက္ပ္ကို ဖုန္းထဲသို႔ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူပါ။

အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
သတင္းအရင္းအျမစ္ေကာင္းမ်ားမွာ-

   WREMO ၏အေရးေပၚ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ www.wremo.co.nz ကို 
သြားပါ။

   WREMO၏ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာ facebook.com@WREMOnz 
ကို လိုက္ခ္လုပ္ေပးပါ။

   WREMO၏တြစ္တာ @WREMOinfo ကို ေဖာ္လိုလုပ္ပါ။

   သင့္ ေဒသ ေကာင္စီ႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ႏွင့္ လူမွုကြန္ယက္မ်ားကို 
သြားပါ။

  ေရဒီယိုနယူးဇီလန္ႏွင့္ အျခားေဒသခံလိုင္းမ်ားကို နားေထာင္ပါ။

IS THE TIME N:0W

SWIPE DOWN

ယခုခ်က္ျခင္း

နယူးဇီလန္ ၾကက္ေျခနီအသင္း၏ Hazards app ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူပါ။ 
အသက္အႏၲာရာယ္ ရွိေသာ အေရးေပၚေဘးမ်ားအတြက္ WREMO မွ 
သင့္ကိုသတိေပးနိုင္ရန္  အေထြေထြ အသိေပးခ်က္မ်ားကို  ဖြင့္ထားပါ။  
တစ္ကိုယ္ရည္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးအတြက္ အႏၲာရာယ္ရွိမွသာ  
WREMO မွ သတိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔မည္ျဖစ္သည္။ သင္လိုအပ္သည့္ 
သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ ရယူရန္ အျခားအသိေပးခ်က္မ်ားကို 
ခ်ိန္ညႇိပါ။ ဒါ ဝယ္လင္တန္နယ္ေျမျဖစ္သည္ကို သတိရပါ၊ 
ေလတိုက္ခတ္မွုသတိေပးခ်က္တိုင္း ကို သင္လိုခ်င္မွလိုပါလိမ့္မည။္ 

သတိေပးခ်က္တစ္ခု ရရွိသည့္အခါ

အႀကံေပးခ်က္ကို လိုက္နာ၍ သင္ခ်စ္ခင္ဂ႐ုစိုက္ေသာသူမ်ားအား 
ဖုန္းျဖင့္စာရိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ လူမွုကြန္ယက္မွျဖစ္ေစ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မၽွေဝေပးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ား အတြက္ စာရင္းသြင္းၿပီးၿပီ။ 2345678

သင္၏ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ 
ျပင္ဆင္ျခင္း လမ္းညႊန ္

ဤလမ္းညႊန္ကို ယူၿပီး ယခုပင္ 
ျပင္ဆင္ပါ

အေရးေပၚႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း အခမဲ့သင္တန္းမ်ား

သင့္အိမ္ေထာင္စုႏွင့္အသိုင္းအဝိုင္း ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ရန္၊ တုံ႔ျပန္ရန္ ႏွင့္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ 
ငလ်င္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ မည္သို႔
ကူညီရမည္ကို သင္ယူပါ။ သင့္အသိုင္းအဝိုင္းပိုမို
အသိရွိေရး၊ ပိုမိုျပင္ဆင္ထားၿပီးေရးႏွင့္ ပိုမို ခ်ိတ္ဆက္ 
မွုရွိေရး ကို အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။

  ကၽြန္ုပ္တို႔၏ သင္တန္းမ်ားထဲမွ
          တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းပါ။
          getprepared.nz/Courses

   သင့္အသုိင္းအဝိုင္း ျပင္ဆင္မုွရွိေရးႏွင့္ 
ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရး အတြက္ကူညီရန္ 
သင္လည္း WREMO ၏လုပ္အားေပး 
လူမွုဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္လာ နိုင္ပါသည္။
getprepared.nz/volunteer

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေရး 
အခမဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ စီးပြားေရး (သို႔) 
လူမွုအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေနသူ
ျဖစ္ပါက မည္သည့္ အဟန္႔အတား အႀကီးအေသး၏ 
ေနာက္ဆက္တြင္မဆို သင့္လုပ္ငန္းကိုဆက္လက္ 
လည္ပတ္ေနရန္ အလိုရွိပါလိမ့္မည္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ား 
ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုကိုသုံးစြဲသူမ်ားသည္ သင့္အေပၚ 
မွီခိုေနၾကပါသည္။ ဖိစီးမွုမ်ားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဆုံးျဖတ္
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္ လည္ပတ္ 
နိုင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိၿပီးေစရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က သင္ႏွင့္သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို 
အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မည္။

ပါဝင္တက္ေရာက္သူတိုင္းသည္ အေျခခံ လုပ္ငန္း 
လည္ပတ္မွုစဥ္ဆက္မျပတ္ေစေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း 
ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ သူတို႔အတြက္ သီးသန္႔ စီမံကိန္း 
မည္သို႔ စတင္ရမည္ ဆိုသည့္ အသိမ်ားျဖင့္ 
ျပန္သြားၾကပါသည္။ ဝယ္လင္တန္နယ္တြင္ 
ႏွစ္နာရီၾကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ျပဳလုပ္ေပးသည္။

   getprepared.nz/
Businesses

လူထုအသိုင္းအဝိုင္း၏ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္း

သင္ကဲ့သို႔ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လူထုအသိုင္းအဝိုင္း 
၏ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ပံ့ပိုးၾက
ပါသည္။ မည္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္၊
သင္မည္သို႔ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးနိုင္မည္ စသည္တို႔ကို
စုံစမ္းပါ။ သင့္ထံတြင္ရွိေသာ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း
ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးရွိဗဟုသုတအသိမ်ားက ထူးျခားမွု
ျပဳနိုင္ေရး အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

   getprepared.nz/
ResponsePlan

ကၽြန္ုပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္

  wremo@gw.govt.nz

  ၀၄ - ၈၃၀ - ၄၂၇၉

  facebook.com/WREMOnz

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ 
ေဒသတြင္းစုရပ္ေနရာကို 
သိရွိၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႔၏ 
အသိုင္းအဝိုင္းလူထုအား 
မည္သို႔ကူညီနိုင္သည္ကို 
ကၽြန္ုပ္တို႔သိရွိၾကပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ျခင္းသည္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိနိုင္မွုႏွုန္းကို 
ေလ်ာ့နည္းေစသည္ဟု နိုင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္
မ်ားက သိရွိထားပါသည္။

အေဆာက္အဦးမ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းထက္ 
ပရိေဘာဂ၊ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားက 
ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမွုအမ်ားစုကို 
ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ငလ်င္လွုပ္ေနစဥ္ အတြင္း

အိမ္တြင္း - ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔ၿပီး အျပင္ထြက္ရန္  
ေဘးအႏၲာရာယ္ကင္းသည္အထိ အိမ္ထဲတြင္ေနပါ။ အေပၚမွ 
က်ေရာက္လာနိုင္သည့္ အရာဝတၳဳမ်ားကို သတိျပဳ၍ 
အဆာက္အဦးတြင္းမွ သတိႏွင့္ထြက္ပါ။

ျမင့္မားသည့္ အေဆာက္အဦးအတြင္း - အထက္ပါအတိုင္း 
အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မီးသတိေပးေခါင္းေလာင္းမ်ား 
ရပ္တန္႔သြား႐ုံႏွင့္အျပင္သို႔ အလ်င္စလို ထြက္ခြါျခင္း မျပဳပါႏွင့္။

အိမ္ျပင္ - အေဆာက္အဦးမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားမွ 
ေဝးရာသို႔သြားၿပီး ငလ်င္လွုပ္ျခင္းရပ္တန္႔သည္အထိ 
ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း  ျပဳလုပ္ပါ။ 

လူစည္ကားသည့္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေပၚတြင္ - အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ရွိ 
အေဆာက္အဦးမ်ားမွ အရာဝတၳဳမ်ား သင္အေပၚသို႔ 
က်ေရာက္လာနိုင္ေသာေၾကာင့္ လူသြားလမ္းေပၚတြင္ မေနပါႏွင့္။

အကယ္၍ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
ျမဲျမဲကိုင္ ျခင္းကို 
မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါက 
သင့္ကိုယ္သင္ အေကာင္းဆုံး
သိုင္းျခဳံထားၿပီး သင့္လည္ပင္း
ႏွင့္ ဦးေခါင္းကို 
အကာအကြယ္ျပဳလုပ္ရန္ 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

ေကာင္းပါၿပ။ီ  သင္၏ လုံျခဳံေဘးကင္းေရး
အတြက္ သင္၏ ပထမဆုံး ေျခလွမ္း 
ဝယ္လင္တန္နယ္သည္ ေနထိုင္ရန္ 
အလြန္ေကာင္သည့္ေနရာ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
အနည္းငယ္ၾကမ္းတမ္းပါသည္။ တစ္ခါတရံ ေျမၿပိဳျခင္း၊ 
ေရႀကီးျခင္း၊ မုန္တိုင္း ႏွင့္ ေျမငလ်င္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ၾကဳံေတြ႕ရၿပီး ဆူနာမီေဘးအႏၲာရာယ္လည္း ရွိပါသည္။

ဤအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ 
သဏၭာန္တူသက္ေရာက္မွုမ်ား ရွိပါသည္။ 
မရွိမျဖစ္အရာမ်ားရရွိရန္၊ အသိုင္းအဝိုင္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး
သူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ သြားလာလွုပ္ရွားရန္ 
ခက္ခဲေနနိုင္ပါသည္။

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္လွုပ္အၿပီး 
ခက္ခဲေသာရက္အနည္းငယ္ကို ေဘးကင္းလုံျခဳံစြာ၊ 
အတတ္နိုင္ဆုံး သက္ေတာင့္သက္သာစြာ 
ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ သင့္မိသားစု ႏွင့္ သင့္အသိုင္းအဝိုင္း 
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၿပီးေစေရး အတြက္ 
သင္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္အရာမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သတိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိရန္ အတြက္ 
စာရင္းသြင္း႐ုံႏွင့္ပင္ ပထမအဆင့္ကို သင္ၿပီးစီးသြားပါၿပီ။

သင့္မိသားစု ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွုရွိထား
ၿပီးေရးအတြက္ ယေန႔၊ ယခုညႏွင့္ 
လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း၊ 
သင္လုပ္နိုင္သည့္ အရာမ်ားသို႔  အဆင့္ဆင့္ 
ဆက္လက္တက္လွမ္းပါ။ အဆင့္တိုင္းသည္ 
ေသခ်ာေပါက္ လုပ္ေဆာင္ရက်ိဳးနပ္ပါသည္။ 
ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားရွိလ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 
ဆက္သြယ္ပါ။

WREMO (ဝယ္လင္တန္ေဒသ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု႐ုံး) 
အဖြဲ႕မွ

Burmese Edition

သင္၏ ေဒသတြင္းလူထုအေရးေပၚ 
စုရပ္ ကို ရွာေဖြပါ။

၂။ ဝပ္ခ်၊ ကာကြယ္၊ 
    ျမဲျမဲကိုင္ျခင္း ကို ေလ့က်င့္ပါ

ပါဝင္လွုပ္ရွားျခင္း

ငလ်င္အၿပီး

၃။ သင္၏ ဆူနာမီဇုန္ကို 
    သိထားပါ

ေခါင္မိုးအတြင္း  
ေဆြးေျမ့ (သို႔ ) 

မျပည့္စုံသည့္ ဒိုင္းႏွင့္ 
က်ားေမာ့မ်ားကို 

အစားထိုးျဖည့္စြက္ပါ။

ရက္မမ်ားကို တိုင္မ်ားျဖင့္ 
ခိုင္ျမဲစြာတြဲပါ။

ေရပိုက္ခလုတ္

ယေန႔ ည ဤစေန၊တနဂၤေႏြ ေနာက္တစ္ပတ္ စေန၊တနဂၤေႏြ

လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား

Grab bag

ဓါတ္ေငြ႕

အႀကံျပဳခ်က္ - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္ ၁၄၀ လီတာ 

ႏွုန္း။ ေသာက္ေရ၊ 
အစားအစာျပင္ဆင္ရန္၊ 

လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ 
အျခား အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး 
(သြားတိုက္ ႏွင့္ 

အနည္းဆုံး - တစ္ဦးလၽွင္ 
တစ္ပတ္စာ ၂၀ 

လီတာ ေသာက္ေရ 
ႏွင့္ တကယ့္အေျခခံ 

တစ္ကိုယ္ရည္
သန္႔ရွင္းေရး

200L

Your 
home and 
contents 
policy

2L

ေဆြးေျမ့ သို႔မဟုတ္ 
ျခစားထားေသာသစ္သားမ်ားကို 
အစားထိုးပါ။

ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာ မ်ားတည္ေနရာ

ေရ

လၽွပ္စစ္မီး 

ဓာတ္ေငြ႕

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဒသတြင္း အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမွု စုရပ္ 

1 2 3 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔မွာ အိမ္ေထာင္စု စီမံကိန္း ရွိၿပီး လုံျခဳံေဘးကင္းရန္ 
မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္ကို သိရွိပါသည္။ 5 6 7 8

1 2 3 4 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္ကိုပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးၿပီ 6 7 8
1 2 3 4 5 6 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ အိမ္းနီးခ်င္းမ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔ သိရွိသလို သူတို႔ကလည္း ကၽြန္ုပ္တို႔ကို 

သိပါသည္။
8

1 2 3 4 5 6 7 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ ကၽြန္ုပ္တို႔တြင္ အေရးေပၚအတြက္ တစ္ပတ္စာခံမည့္ 
အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိပါသည္။

1 2 3 4 5 ကၽြန္ုပ္တို႔ ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီ။ တစ္ပတ္ခံမည့္ အေရးေပၚေရကို ကၽြန္ပ္တို႔သိုေလွာင္ထားၿပီးၿပီ။ 7 8

 အေရးေပၚ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွု ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ 
          www.getprepared.nz ကို သြားပါ 

သင့္ကေလးမ်ားကို ႀကိဳဆိုေခၚယူနိုင္မည့္သူမ်ား၏ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ေထာင္စု ေတြ႕ဆုံရန္ ဆုံမွတ္

အင္အားျပင္းထန္ေသာငလ်င္အၿပီးတြင္ အီးေမးလ္ပို႔ျခင္း၊ လူမွုကြန္ယက္ႏွင့္ ဖုန္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ားကို  
သင္ျပဳလုပ္နိုင္ခ်င္မွ ျပဳလုပ္နိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္နိုင္မည့္ အခ်ိန္မ်ားအတြက္ 
ယခုစီမံကိန္းဆြဲပါ။

အိမ္ကို ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ငလ်င္အတြင္း 
အပ်က္အစီးကိုေလ်ာ့နည္းေစသည့္ အျပင္ အနည္းငယ္ ရွုပ္ပြေနသည့္တိုင္  
အိမ္ထဲတြင္ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ အကူအညီျဖစ္ေစပါသည္။ 

လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ဆုံရပ္တစ္ခုကို 
သေဘာတူ သတ္မွတ္ထားပါ
တစ္ဦးႏွင့္တဦးသြားေရာက္ရွာေဖြရန္ ေနရာတစ္ခုကို 
ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး လိုအပ္လၽွင္ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြမ်ားထံေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားဆိုင္ရာ 
အာမခံကိစၥမ်ားကို စီစဥ္ထားပါ 
လူအမ်ားစု၏ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ 
၄င္းတို႔ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ား၏တန္ဖိုးအတိုင္း  
အာမခံထားျခင္း နည္းပါးၾကပါသည္။ 
သင္၏ အိမ္ႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားအား 
ဆိုင္ရာအလိုက္ ႏွုန္းထားအမွန္ျဖင့္ 
အာမခံ ထားျဖစ္ပါေစ။ သင္၏
အာမခံကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္
ေဆြးေႏြးပါ။

သင့္ကေလးမ်ားကိုလုံျခဳံေအာင္ထိန္းသိမ္းပါ
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင့္ကေလးမ်ားကို လုံျခဳံေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ စီမံကိန္းမ်ားရွိပါသည္

  သင့္္ေက်ာင္း၏ အေရးေပၚ စီမံကိန္းကို 
        www.getprepared.org.nz/schools တြင္ၾကည့္ပါ

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးကို 
သြားႀကိဳရန္ ေက်ာင္းသို႔လမ္းေလ်ာက္နိုင္ေသာ 
အကြာအေဝးအတြင္းရွိ မိသားစု သို႔မဟုတ္ 
အသိမိတ္ေဆြ အနည္းဆုံး ၃ ဦးကို စီစဥ္ပါ။ 
သူတို႔၏အမည္မ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ေပးထားပါ။

သင္မေရာက္နိုင္ခဲ့ေသာ္ သင့္ကေလးမ်ား 
ဘာကိုေမၽွာ္လင့္နိုင္သည္၊ မည္သူက သူတို႔ကို 
သြားႀကိဳနိုင္သည္ စသည္မ်ားကို ေျပာဆိုထားပါ။

သင္၏ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္မ်ားကို 
စစ္ေဆးပါ။

ေခါင္မိုးေရေလွာင္ကန္မ်ား 
ခိုင့္ခံ့လုံျခဳံေစပါ

အုတ္ခဲမီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ား စနစ္တက် 
တင္းက်ပ္ထားမထား စစ္ေဆးပါ။ 
မီးခိုးေခါင္းတိုင္ကို အသုံးမျပဳပါက 
ဖယ္ရွားပစ္ပါ။

သင့္အိမ္သည္ ေန႔စဥ္အသုံးအေဆာင္မ်ား 
အသြင္ေဆာင္သည့္ အေရးေပၚပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည့္ေနၿပီျဖစ္သည္။

• အိပ္ရာေပၚရွိျခဳံေစာင္၊ အဝတ္ဘီရိုထဲရွိ အဝတ္အစား 
ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ရွိ ပစၥည္းမ်ားအားလုံးသည္ 
အေရးေပၚအသုံးျပဳနိုင္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္သည္။

• သင့္ေဆးဝါးမ်ားကို စာရင္းျပဳစုၿပီး သင့္ထံတြင္ 
လုံလုံေလာက္ေလာက္ရွိေစရန္ ေသခ်ာ 
စုေဆာင္းထားပါ။

သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုကို ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအား
ျဖင့္ အေရးေပၚဌာနမ်ားမွ ၎တို႔၏အကန္႔အသတ္ရွိ 
အင္အားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အလိုအပ္ဆုံးသူမ်ားအတြက္ 
အာ႐ုံစိုက္နိုင္ရန္ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း ကူညီရာ
ေရာက္ပါသည္။

တစ္ပတ္စာ ေစ်းဝယ္စရာ
မလိုေတာ့ ေလာက္ေအာင္ 
သင္၏ရိကၡာကို တတ္နိုင္သမၽွ
အျပည့္ျဖည့္ထားပါ။

ေခါင္မိုး၊ နံရံ၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ ေအာက္ေျခ 
အုတ္ျမစ္မ်ား လုံျခဳံမွု ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးပါ။

အကူအညီလိုအပ္ပါက အိမ္ကို 
ကၽြမ္းက်င္ေဆာက္လုပ္ေရးသမားအား 
စစ္ေဆးေစပါ။

   သင့္အိမ္ကို ငလ်င္ဒဏ္ခံနိုင္ရည္ 
ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ 
ပိုမိုသိရွိလိုပါက 
 getprepared.nz/SafeHomes 

အိမ္ငွားေနထိုင္သူျဖစ္ပါက
သင့္အိမ္ရွင္သည္ ေျမငလ်င္ 
အၿပီးတြင္ အိမ္ကို ဆက္လက္ေနထိုင္ 
လို႔ရေသးတာပဲျဖစ္ေစခ်င္ပါသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ဤလမ္းညႊန္ကို အသုံးျပဳၿပီး 
သင္ေနသည့္အိမ္ကို လုံျခဳံေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ သူတို႔ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

သင္သည္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မွုရွိေသာ၊ ပိုမိုႀကံ့ခိုင္ေသာ 
အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ႏွစ္ 
ပတ္လုံး ေန႔စဥ္ ကူညီေပးေနမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
သာ၍ပင္ ေကာင္းမြန္ပါသည္။

ရိုးရွင္းသည့္ အျပဳံးႏွင့္မိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ 
စတင္ပါ။ ပထမဦးဆုံးေျခလွမ္းသည္ အျမဲတမ္း 
အခက္ခဲဆုံးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အေရးေပၚ 
အေျခအေန မ်ားအတြက္ သင္တို႔အတြင္းမွ 
တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ရန္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ဖလွယ္ၾကေရး အဆိုျပဳပါ။ 
၎သည္ စကားစမည္ စတင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ 
နည္းလမ္းတမ်ိဳးျဖစ္သည္။

သင့္လမ္းထဲတြင္ အိမ္းနီးခ်င္းကူညီေရး အဖြဲ႕ကို 
စတင္ဖြဲ႕စည္းနိုင္သကဲ့သို႔ ေဒသအတြင္းရွိ 
Timebank လုပ္အားေပးအဖြဲ႕ကိုလည္း ဝင္ေရာက္ 
ပူးေပါင္းနိုင္ပါသည္။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 
ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ဤစေန၊တနဂၤေႏြတြင္ သင့္လမ္းထဲရွိ 
လူတစ္ခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ 

• လူတိုင္း လုံျခဳံမွုရွိမရွိႏွင့္ ထပ္ေဆာင္းအကူအညီ 
လိုအပ္သူမ်ားအား ၾကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ခံရျခင္း ရွိမရွိ 
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္

• တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ကူညီေရးအတြက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မွုမ်ားကို မၽွေဝၾကရန္

• ေရွ႕ေလၽွာက္ဆက္လက္၍ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ကူညီေထာက္ပံ့နိုင္ရန္

လာမည့္ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း 
သင့္အိမ္နီးခ်င္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ 
အသားကင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္း 
အလုပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း တစ္ခုခု ကိုစီစဥ္ပါ။ 

ျပန္လည္အားျဖည့္
ထားျခင္းမရွိသည့္  
တိုက္နံရံမ်ားကို 
ထပ္ေဆာင္း

အေထာက္အကူ 
ေပးပါ။

ေရေႏြးတိုင္ကီႏွင့္ 
ထင္းမီးဖိုမ်ားကို 

လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္
ျပဳလုပ္ပါ။

တိုင္ပတ္ပတ္လည္တြင္ 
တိုင္ေျခမ်ားေပၚထြက္ေနျခင္း ရွိပါသလား။
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အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္အၿပီးတြင္ ပိုက္ေခါင္းမွ ေရအလုံအေလာက္ ရရွိနိုင္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
အေရးေပၚ ရိကၡာေရ ရွိထားရန္လိုအပ္သည္။ မ်ားမ်ား သိုေလွာင္ထားနိုင္ေလ ပို၍ေကာင္းေလျဖစ္သည္။ 
သင့္အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုလုံးအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေရအလုံအေလာက္ ရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။

ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ား

ပ်က္စီးေသာ ေရ၊ မီး၊ မိလႅာစနစ္မ်ားသည္ 
အႏၲာရာယ္ရွိနိုင္သည့္အျပင္ သင့္ကို အိမ္တြင္ဆက္
လက္ေနထိုင္နိုင္ျခင္းမွ တားဆီးနိုင္ပါသည္။

သင္၏ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္ (သင့္မွာဓာတ္ေငြ႕လိုင္း 
ရွိလ်င္)၊ ပင္မ မီးအားခလုတ္ ႏွင့္ ေရလိုင္းခလုတ္ 
မ်ားကို ရွာေဖြ၍ မည္သို႔ပိတ္ရမည္ကို သင္ယူထားပါ။ 
၎တို႔ကို အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕နိုင္ေစရန္ 
ထင္ရွားစြာ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ထားပါ။

အိမ္ႏွင့္အလုပ္အတြက္ အေရးေပၚဆြဲအိတ္ကို 
စုစည္းစီစဥ္ပါ
သင္အေနျဖင့္ အလုပ္မွအိမ္ျပန္ေရာက္ရန္ ခရီးရွည္ 
လမ္းေလၽွာက္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္မွ အလ်င္စလို 
ထြက္ခြာရျခင္းမ်ား ရွိလၽွင္ရွိပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ 
နိုင္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုစဥ္းစားၿပီး ရက္ (သို႔) နာရီ 
အနည္းငယ္ၾကာ ရွင္သန္ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အေျခခံ 
မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားကို အေရးေပၚ ဆြဲ
အိတ္ျဖင့္စုေဆာင္းထည့္သိုထားပါ။ ဤအရာမ်ားကို 
သင္ကိုယ္တိုင္ လုပ္နိုင္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးရန္ မလိုအပ္ပါ။

   getprepared.nz/GrabBag

အေရးေပၚအေျခအေန၌ သင့္တြင္ ေရရွိေစရန္
၂၀၀လီတာဆံ့(တတ္နိုင္ပါကပို၍ႀကီးေသာ) 
ေရေလွာင္ကန္ကို ဤစေန၊တနဂၤေႏြ တြင္ 
ဝယ္ထားပါ။ ၎တို႔သည္ ေစ်းသင့္ေတာ္၍ 
သင္ကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္ရန္ လြယ္ကူသည္။

၄င္းကို ခိုင္ျမဲလုံျခဳံေအာင္ျပဳလုပ္၍ ပိုက္ေရသန္႔ျဖင့္ 
ျဖည့္ထားပါ။

   getprepared.nz
/Water

ေရေလွာင္ကန္မရရွိနိုင္ပါက ေရအနည္းအက်ည္းျဖစ္ေစ 
သိုေလွာင္ထားျခင္းသည္ ဘာမွမရွိျခင္းထက္စာလၽွင္
ပိုေကာင္းပါသည္။

ပလပ္စတစ္ အရည္ပုလင္းႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ 
နို႔ပုလင္းအေဟာင္းမ်ားကို အသုံးမျပဳပါႏွင့္၊ 
နို႔အႂကြင္းအက်န္အနည္းငယ္ကပင္ 
ေရကိုညစ္ညမ္း ေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ပုံးတစ္ခုခ်င္းစီကို လၽွံက်လာသည္အထိ ပိုက္ေခါင္းမွ
ေရ ျဖည့္ပါ။ အဖုံးကိုတင္းက်ပ္ေအာင္ဖုံးၿပီး ေမွာင္၍
ေအးေသာေနရာတြင္ သိုေလွာင္ထားပါ။ ပုလင္းမ်ားကို 
ဆယ့္ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ေဆးေၾကာသန္႔စင္၍ ေရျပန္ျဖည့္ပါ။

ဤကဲ့သို႔ေသာ
အေရးေပၚေရေလွာင္ကန္
တစ္ခုကို သင့္ေဒသ
ေကာင္စီ႐ုံးတြင္ 
ေဒၚလာ ၁၀၅ ျဖင့္ 
ဝယ္ယူပါ။

ဝင္သြားသည့္အရာမ်ား ျပန္ထြက္လာရမည္။. 
အိမ္သာေရဆြဲခ်၍ မရသည့္ အခ်ိန္တြင္ 
သင့္အညစ္အေၾကးမ်ား မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို 
နည္းလမ္းရွာေဖြပါ။

   getprepared.org.nz/
Toilets

ပ်မ္းမၽွလူတစ္ဦးသည္ 
သာမာန္အားျဖင့္ တစ္ပတ္လၽွင္ ေရ 

၁,၅၄၀ လီတာအသုံးျပဳသည္
လမ္းေလၽွာက္ရွုးဖိနပ္တစ္ရံ၊ 
ဂ်ာကင္၊ ေရ ႏွင့္ 
အဆာေျပစားစရာမ်ားျဖင့္ 
အစျပဳရန္ေကာင္းပါသည္

ျမင့္မားေသာ သို႔မဟုတ္ 
ေလးလံေသာ ပရိေဘာဂမ်ားကို 
လုံျခဳံတည္ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

လူအမ်ားစုကို ထိုအခ်ိန္ထိုေနရာတြင္ရွိေနေသာ လူမ်ားက ကယ္ဆယ္ၾကသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားသည္ 
သင္၏ ပထမဆုံး  အကူအညီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၄။ အိမ္ေထာင္စုစီမံကိန္း
    ကိုေရးဆြဲပါ

၅။ သင့္အိမ္ကို
    ပိုမိုလုံျခဳံေအာင္ 

၇။ သင့္အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား
    ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပါ 

၈။စခန္းခ်ေနထိုင္ျခင္းကို
   အိမ္တြင္စမ္းၾကည့္ပါ

၆။ ေရသိုေလွာင္ပါ

ကၽြန္ုပ္တို႔ျပင္ဆင္ထားၿပီးၿပီ။


