همسایگان آماده
واکنش جمعی در
اولین ساعت بعد از فاجعه

جستجو و کمک
یک بررسی خانه به خانه انجام دهید
به افرادی که نیاز دارند کمک کنید
همه کارتهای  OK/Helpرا بررسی کنید

نقشه عمل و آمادگی
در محل حادثه
مراقبت و تامین پناهگاه
مراقبت از همسایگان:
دارای نیازهای خاص
سالمندان
کسانی که در خانه تنها هستند
حیوانات خانگی

برای کسب اطالعات بیشتر با  EMDتماس
بگیرید.
آنالین:
www.emergency.lacity.org
تلفن:
)213( 484-4800

برقراری ارتباط
خدمات همگانی و ایمنی

ایمیل:
emd.emdweb@lacity.org

READY YOUR LA

NEIGHBORHOOD

به ایستگاههای اضطراری رادیویی
 AM/FMگوش کنید.
سیستم ارتباطی

گاز طبیعی در حال نشت را ببندید
تهدید آتشسوزی را کاهش دهید
دور خطرات طنابکشی کنید
(تیرهای برق خوابیده ،شیشه شکسته ،غیره)

فقط یک نفر

و یک جلسه  90دقیقهای برای شروع نیاز است.

مطالب موثق ما این کار را
آسان میکنند!

در موارد زیر با ما تماس بگیرید:
مطالب
نقشه محله
برنامهریزی جلسه

همراه
 2019شهر لس آنجلس
این سند با کمک اعطایی اداره کل برنامههای مشارکتی  ،FEMAوزارت امنیت ملی ایاالت متحده
تهیه شده است.
دیدگاهها و عقاید مطروحه در این سند متعلق به نویسندگان هستند و لزوما ً موضع یا خطمشی
رسمی اداره کل برنامههای مشارکتی  FEMAیا وزارت امنیت ملی ایاالت متحده نیستند.
FARSI

برای سازماندهی محله خود
در شرایط فاجعه__

چرا محله؟

از این جا شروع کنید

برنامهریزی کنید
وقت طالیی:
 60دقیقه اول بعد از فاجعه طالیی است -
برای نجات جان افراد ،کاهش شدت صدمات
و کاهش خسارت وارده به اموال.

ارتباط بگیرید
تماس با EMD
)213(484-4800Emd.emdweb@lacity.org



تسهیلکننده را برای کمک تعیین می

جلسه بگذارید

آماده شوید

یک جلسه MAP YOUR NEIGHBORHOOD
( )MYNبرگزار کنید

برگزاری تمرین محله خود
برنامهواکنشمحلهراتمرینکنید.


درصورتبروزاتفاقدربارهآنگفتگوکنید.
برنامهواکنشمحلهرامیآموزید

منطقه من چقدر باید بزرگ باشد؟
اندازهدروقت طالیی تعیینمیشود.
تجربه نشان میدهد که اندازه ایده آل
محله:
خانه های تک خانواده15-20:خانه
محله آپارتمانی:
کلساختمان
محله کم جمعیت5-7:خانه
مرز محله خاص خود را در اینجا
بنویسید:
(برایمثال1400–1498PalmBlvd.,EMD:بهایناطالعات
نیازداردتانقشهرابرایجلسهشماآمادهکند).

____________________________________
____________________________________

EMDمطالبالزمارایهمیکند:
–دعوتنامهجلسات
–برنامههایواکنشمحله
–کارتهایOK/Help
–نقشهمحلهشما

دعوت از همسایگان
کلیدهای موفقیت

مهارتوموجودیتجهیزاتراکاملمیکنید.


همه جلسه را با موارد زیر هماهنگ کنید:

دریکخانهجلسهبرگزارکنید.
شخصا همسایگان خود را دعوت کنیدازدعوتنامهمکتوب
ارایهشدهبهعنوانیادآورجلسهاستفادهکنید.دعوتشخصی
درتشویقهمسایگانبهشرکتدرجلسهبسیارمفیداست.
ازیکیادوهمسایهبخواهیدبهشمادردعوتکمککنند.

یکنقشهمحله
یککارتOK/Help

بعداز جلسهشما
)213(484-4800emd.emdweb@lacity.org

قبال در
محله خود از  MYNاستفاده میکنید؟
عالی است!
با  EMDتماس بگیرید تا
تمرین محله خود را برنامهریزی کرده و درباره
سایر عناصر
آمادگی در برنامه RYLAN
یاد بگیرید
www.emergency.lacity.org
)213( 484 -4800

