Ready Your LA Neighborhood

به برنامه Ready Your LA
) Neighborhood (RYLANاداره مدیریت بحران
) )EMDشهر لسآنجلس خوش آمدید .با هدف کمک به شما ،خانواده شما
و محله شما برای آمادگی در مقابل فاجعه طراحی شده است.
برای افزایش آمادگی خود ،میتوانید کارهای مختلفی انجام دهید.
برای کسب اطالعات بیشتر ،از تارنمای ما  emergency.lacity.orgدیدن کنید.

آمادهسازی

سازماندهی

تمرین

آمادهسازی خود ،عزیزان
تان ،و خانهتان باعث
کاهش آثار جدی فاجعه
میشود .بسیاری از
فعالیتها بدون هزینه
هستند و فقط چند دقیقه
طول میکشند.
با  EMDتماس بگیرید
تا بیاموزید که چگونه
اقدامات ساده میتواند
یک زندگی را نجات داده
و از صدمات بکاهد.

یک جلسه برای
ترسیم Map Your
Neighborhood
) (MYNبرگزار کنید.
شما و همسایگان شما
یک برنامه واکنش تهیه
خواهید کرد .شما میرود
که در اولین ساعت
واکنش به فاجعه چه
اقدامی انجام دهید .برای
دریافت مطالب برنامه
با  EMDو تسهیلکننده
جلسه تماس بگیرید.

فاجعهها میتوانند ظرفیت
شماره اضطراری 9-1-1
را در هم بشکنند.
همسایگان بهترین منبع
کمک شما میشوند .اعتماد
به نفس شما به عنوان یک
پاسخگو همگام با تمرین با
استفاده از برنامه واکنش
افزایش مییابد.
با  EMDتماس بگیرید
تا برنامه تمرینی خود را
هماهنگ کنید.

متصل شدن
در برنامه اطالعرسانی
اضطراری شهرداری
 Notify LAثبت نام
کنید .وقتی فاجعه اتفاق می
افتد ،شهرداری با یک
دستورالعمل خاص درباره
کارهای قابل انجام به شما
هشدار میدهد.
لغت  READYرا به شماره
 888-777بفرستید تا ثبت
نام کنید.

برقراریارتب اط

آموزش

شما و همسایگان شما
میخواهید با یکدیگر،
سایر همسایگان و مسئولین
شهرداری در مدت فاجعه
ارتباط برقرار کنید .با EMD
تماس بگیرید تا بدانید چگونه
باید این کار انجام شود.

در کالسهای آموزشی
آمادگی مثل سطح CERT 1
 ،کمکهای اولیه،CPR ،
رادیو آماتور ،تکتیراندازی،
بندآوردن خونریزی و غیره
شرکت کنید تا مهارت آمادگی
خود را تقویت کنید .با EMD
تماس بگیرید تا درباره
فرصتهای آموزشی موجود
در منطقه خود مطلع شوید.

این سند با کمک اعطایی اداره کل ب رنامههای مشارکتی  ،FEMAوزارت امنی ت ملی ایاالت متحده تهی ه شده است.
دیدگاهها و عقاید مطروحه در این سند متعلق به نویسندگان هستند و لزوم ا ً موضع یا خطمشی رسمی اداره کل ب رنامههای مشارکتی  FEMAیا وزارت امنیت ملی ایاالت متحده نیستند.متحده نیستند.
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