Ready Your LA Neighborhood

Բարի գալուստ Լոս Անջելեսի Արտակարգ
իրավիճակների կառավարման վարչության (EMD) Ready
Your LA Neighborhood (RYLAN) ծրագիր: RYLAN ծրագիրը մշակվել
է, որպեսզի օգնի ձեզ, ձեր ընտանիքին և ձեր հարևաններին նախապատրաստվել
աղետին: Կան բազմաթիվ միջոցներ որոնց մասին կարող եք տեղեկանալ՝
ձեր պատրաստվածության աստիճանը բարձրացնելու համար:Մանրամասն
տեղեկությունների համար այցելեք մեր կայքէջ հետևյալ հղումով՝ emergency.lacity.org
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Ձեր, ձեր հարազատներիև
և ձեր տունը
հնարավոր աղետին
նախապատրաստելը
նվազեցնում է դրա լուրջ
հետևանքները:Շատ
ծառայություններ անվճար
են և պահանջում են
ընդամենը րոպեներ:
Կապվեք EMD-ի հետ,
որպեսզի տեղեկանաք, թե
պարզ գործողություններն
ինչպես կարող են կյանք
փրկել և նվազեցնել
վնասները:

Անցկացրեք Map Your
Neighborhood (MYN)
հավաք: Դուք և ձեր
հարևանները կկազմեք
Արձագանքման ծրագիր:
Դուք կտեղեկանաք թե
ինչ պետք է անել աղետին
հաջորդող առաջին
ժամվա ընթացքում
արձագանքելու համար:
Կապվեք EMD-ի հետ՝
ծրագրի նյութերն
ստանալու և հանդիպման
կազմակերպիչի հետ
խոսելու համար:

Աղետները կարող
են խափանել 9-11 ծառայության
աշխատանքը:
Հարևանները դառնում
են ձեր օգնության
լավագույն աղբյուրը:
Ձեր վստահությունը
որպես արձագանքող
կմեծանա, քանի որ
դուք վարժվում եք ձեր
Արձագանքման ծրագրին
համապատասխան:
Կապվեք EMD-ի
հետ, ձեր վարժանքի
ժամանակացույց
կազմելու համար:

Գրանցվեք
քաղաքապետարանի
արտակարգ
իրավիճակների
տեղեկացման
«Notify LA»
ծրագրում: Երբ տեղի
է ունենում աղետ,
քաղաքապետարանն
ահազանգում է ձեզ
հատուկ ցուցումներով
այն մասին, թե
ինչ է պետք անել:
Գրանցվելու համար
ուղարկեք READY 888777 համարին:

Դուք և ձեր հարևանները
աղետի ժամանակ
կցանկանք հաղորդակցվել
միմյանց, այլ հարևանների
և քաղաքապետարանի
արձագանքողների հետ:
Կապվեք EMD-ի հետ,
տեղեկանալու համար թե
ինչպես:

Գրանցվեք
նախապատրաստման
դասընթացների
համար, օրինակ՝
Level 1 CERT, First
Aid, CPR, Amateur
Radio, Active Shooter,
Stop the Bleed և այլն,
որպեսզի զարգացնեք
ձեր հմտությունները:
Կապվեք EMD-ի հետ՝
ձեր տարածքում
առաջարկվող
ուսուցման
հնարավորությունների
մասին իմանալու
համար:

Այս փաստաթուղթը պատրաստվել է ԱՄՆ Դաշնային Արտակարգ Իրավիճակների Ղեկավարման Վարչության (FEMA) դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում: Այս
փաստաթղթում արտահայտված տեսակետները կամ կարծիքները պատկանում են հեղինակներին և անպայման չէ, որ արտահայտեն FEMAի Դրամաշնորհային ծրագրերի
տնօրինության կամ ԱՄՆ-ի պաշտոնական դիրքորոշումը կամ քաղաքականությունը:
ARMENIAN 2019

