Հրատապ Իրերու Պայուսակի Պատրաստումը

Աղբիւրներ

Եթէ ունիք յատուկ կարիքի տէր ընտանիքի անդամ կամ
ընկեր, նախօրոք պատրաստուեցէք բաւարարելու այդ
կարիքները: Նոյնպէս պատրաստեցէք հրատապ վիճակի
իրերու պայուսակ մը, հետևեալ իրերով՝

County of Los Angeles
Department of Mental Health
ACCESS CENTER HOTLINE

 Չփճացող ուտեստեղէնի երկու շաբթուան պաշար և
ձեռքով պահածոյատուփի բացիչ
 Ջուրի երկու շաբթուան պաշար (անձ գլուխ մէկ
կալոն ջուր՝ օրական)
 Շարժական, բարդով աշխատող ձայնասփիւռ կամ
պատկերասփիւռ և յաւելեալ բարդեր
 Գրպանի լապտեր և յաւելեալ բարդեր
 Նախնական օգնութեան իրեր.
 Առողջապահիկ և մաքրող նիւթեր (ձեռքի
ախտազերծիչ, խոնաւ անձեռոցիկներ, բաղնիքի
թուղթ)
 Անջրանցիկ տուփի մէջ լուցկիներ
 Սուլիչ, յաւելեալ հագուստներ, անձրևանոցներ և
ծածկոցներ
 Լուսապատճէնները ինքնութեան և վարկի
քարթերու. կանխիկ դրամ և մետաղադրամներ

 Գործիքներ, ընտանի կենդանիներու պաշար և
տեղական շրջանի քարտէզ

County of Los Angeles
Department of Public Health
1-800-427-8700 or ph.lacounty.gov
County of Los Angeles
Community and Senior Services
213-738-2600 or dcss.co.la.ca.us

 Յաւելեալ ակնոցներ, բարդեր, լսողական սարք և
շարժելու նեցուկներ՝ սարքերու խանգարման
պարագային
 Պատրաստեցէք ցանկը կարևոր տեղեկութեան,
ներառեալ ձեր գործածած յատուկ սարքերուն և
բացատրութիւններ՝ եթէ դժուարութիւն ունիք
հաղորդակցելու

Լոս Անճելըս Վարչաշրջան—
Հոգեկան Առողջութեան Բաժանմունք

Hilda L. Solis
Առաջին Շրջան
Mark Ridley-Thomas
Երկրորդ Շրջան
Sheila Kuehl

Los Angeles City Department on Disability
213-485-6334 or 213-485-6655 TTY
lacity.org/dod

Երրորդ Շրջան
Janice Hahn
Չորրորդ Շրջան

County of Los Angeles
Department of Animal Care and Control
562-728-4882 or animalcare.lacounty.gov

Յատուկ նկատառումներ հաշմանդամներու համար՝
 Մշակեցէք հրատապ վիճակի ծրագիր/իրերու
պայուսակ մը, որ յատուկ ըլլայ ձեր կարիքներուն

Վերակացուներու Խորհուրդ

1-800 854-7771
or
562-651-2549 TDD/TTY
Available 24/7 including holidays

 Ակնոցներ, հպովի ոսպնեակներ և լուծոյթ
 Յատուկ կարիքի նիւթեր մանուկներու համար՝
շորիկներ, ֆորմիւլա, շիշեր, և ծծակ

Լոս Անճելըս Վարչաշրջան

Kathryn Barger
Հինգերորդ Շրջան
Sachi A. Hamai

County of Los Angeles
Information Line
Dial 211or 211la.org
Los Angeles City Information Line
Dial 311or lacity.org/LAFD/311.htm

Emergency Survival Program
espfocus.org

Հեղեղումի Հրատապ Վիճակներ

ԳԳՏ CEO
County of Los Angeles Department of Mental
Health
Community and Government Relations Division
Public Information Officer
550 South Vermont Avenue, 6th Floor
Los Angeles, CA 90020
213-738-3700
W-ARM
dmh.lacounty.gov

Հրատապ Օգնութեան Գրասենեակ
Աղէտի Սպասարկութիւն
550 South Vermont Avenue, 10th Floor
Los Angeles, CA 90020
213-738-4919
dmh.lacounty.gov

Jonathan E. Sherin, M.D., Ph. D.
Տնօրէն

Լոս Անճելըս Վարչաշրջան
Հոգեկան Առողջութեան Բաժանմունք
Առաքելութեան Յայտարարութիւն
Կեանքի հարստացումը գործընկերութեան մը միջոցով,
որ մշակուած է զօրացնելու ապաքինման և
տոկունութեան զօրակցելու համայնքին կարողութիւնը:
Ի՞նչ Է Հեղեղումի Հրատապ Վիճակը
ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀ:
ՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ,
ՀՀՀՀՀ ՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀ ՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀ
ՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀ: ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀ
ՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀ ՀՀՀՀ, ՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀ
ՀՀՀՀՀՀՀՀՀ: ՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ
ՀՀՀՀՀՀՀՀՀ Հ: ՀՀ ՀՀ ՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀ
ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀ, ՀՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀ ՀՀ ՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀ
ՀՀ, ՀՀ ՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀ ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ:

Ջրհեղեղի Ազդարարութիւն
Երբ հեղեղումի ազդանշան տրուի, դուք պէտք է՝
 Ձեր ինքնաշարժը կազով լեցնէք և անպայման
պատրաստէք հրատապ վիճակի իրերու պայուսակ
 Եթէ ինքնաշարժ չկայ, փոխադրութեան համար
կարգադրութիւն ընէք ընկերներու կամ ընտանիքին
հետ
 Ինքնութեան համար էական փաստաթուղթեր,
ինչպէս՝ բժշկական արձանագրութիւններ,
ապահովագրութեան քարթ և ինքնութեան (ID) քարթ,
դնէք անջրանցիկ նիւթի մէջ՝ հեռացման ժամանակ
ձեր հետ տանելու համար
 Ըմպելի ջուր ամբարէք
 Ականջ դնէք աղէտի ազդանշաններուն
 Արջառը և ընտանի կենդանիները ապահով տեղ մը
դնէք: Ուտելիքի և առողջապահական պատճառներով, հրատապ վիճակի ապաստարանները
կենդանիներ չեն կրնար ընդունիլ:
 Սառնարաններու և սառցարաններու ջերմաստիճանը դնէք կարելի ամենապաղ աստիճանին վրայ
emergency.cdc.gov/disasters/floods/

Հողի Փլուզում
Հոոո ոոոոոոոոոոոոոո ոոո
ոոոոոոոոոոոո ոոոոոոոոո ոոոոոոոոոո
ոոոո ոոոոոո ոոո ոոոո ոոոոոոոո
ոոոոոոոո ո ոո ոոոոո ոոոոոոոոոոոոո
ոոոոոոոոոոո ոոոոոոոոո, ոո ոոոոո
ոոոոոոոոոոո ոոո
ոոոոոոոոոոոոոոոոոոո: ոոոո
ոոոոոոոոոոոո ոոոոոոոոո ոո ոոոոոոո
ոոոոոոոո ոոո, ոոո ոոոոոոոոո ոո
ոոոոոոո ոոոոոո ոոոոո ոո: ոոոո
ոոոոոոոոո ոո ոոոոոո ոոոոոո ոոոո, ոո

Հեղեղումի Պատրաստուածութիւն
ոոոոո ոոոոոոոոոոոո ոոոոոոոո ո
ոոոոոոո ոոոո ոոոոոոո ո
ոոոոոոոոոոոոո:
redcross.org/
Փոթորիկին պատրաստուելու տարրական քայլեր՝
 Դիմեցէք ձեր Վարչաշրջանի ծրագրող
բաժանմունքին, ստուգելու թէ ձեր տունը կը
գտնուի՞ արագ հեղեղումի կամ հողի փլուզման
հակամէտ վայրի մը մէջ:
 Իմացէք ձեր համայնքին հրատապ վիճակի ծրագիրները, ազդանշանները, հեռացման ճամբաները
և հրատապ վիճակի ապաստարաններու վայրերը:
 Պատրաստ եղէք կտրելու ելեկտրականութեան,
կազի և ջուրի պաշարները՝ հեռանալէ առաջ:
 Ծրագրեցէք և ձեր ընտանիքին հետ փորձեցէք
հեղեղումներէ հեռանալու ճամբայ մը
 Ցամաքուրդներու, պէտքարաններու և այլ
կոյուղային կցումներու համար տեղադրեցէք
փականներ կամ խցաններ՝ կանխարգիլելու
հեղեղաջուրին հոն մուտքը:

Հակազդեցութիւններ
Ընդհանուր Հակազդեցութիւններ՝

 Սգալ անձնական ունեցուածքի կորուստը
 Անզօրութիւն
 Անհանդարտութեան, անհանգստութեան և մտահոգութեան
զգացողութիւն

 Հանգստանալու անկարողութիւն
 Չափազանցեալ մտահոգութիւն
 Վախ ապահովութեան, ձեր երախաներուն, կողակցին,
ծնողներուն և ընտանի կենդանիներուն ապահովութեան
մասին

Դիմագրաւման Խորհուրդներ
Ինչ կարող եք անել ձեր փոքր ու դեռահաս երեխաների
համար՝

 Անկեղծ եղեք և տարիքին համապատասխան
բացատրություն տվեք վնասվածքային միջադեպի
մասին

 Օգնեք երեխաներին ու դեռահասներին արտահայտել
իրենց զգացմունքները

 Իրենց օրը կազմակերպեք ու պահպանեք օրվա
սահմանված կարգը

 Սահմանափակեք զանգվածային լրատվության
ազդեցությունը

Երկարատև Ազդեցութիւն՝
Եթէ դուք կամ սիրելի անձ մը կը դժուարանաք դիմագրաւել այս
անորոշութեան շրջանը, թերևս ուզէք նկատի ունենալ
մասնագիտական օգնութեան դիմելը:
Տոկունութիւն՝
Շատեր միջոց մը պիտի գտնեն դիմագրաւելու ճնշիչ կացութիւնը:
Ասիկա յաճախ կիրագործուի՝





Հասկնալով որ ձեր հակազդեցութիւնները բնական են





Մասնակցելով հաճելի գործունէութիւններու



Ընտանիքին, ընկերներու, հոգևորականներու կամ
վստահելի անձի մը դառնալով՝ նեցուկի համար և
անոնց հետ խօսելով ձեր փորձառութիւններուն և
զգացումներուն մասին



Սովորութիւն պահպանելով
Հանգստանալու միջոց գտնելով և ձեր անձին հանդէպ
բարի գտնուելով

Դիմադրելու ակնարկներ չափահասների համար՝

 Զրուցեք ձեր զգացմունքների մասին
 Աղետի այլ զոհերի հետ կիսվեք ձեր փորձով, ինչը
կարող է նպաստել ձեր անձնական վերականգնմանը

 Օգնություն ընդունեք ընտանիքից, ընկերներից,
գործընկերներից կամ եկեղեցուց:

 Հիշեք, որ աղետին ֆիզիկական և էմոցիոնալ
ռեակցիաները նորմալ են:

 Կենտրոնացեք ձեր ուժերի վրա:
 Ներգրավվեք վերականգման գործընթացին:
Ուրիշներին օգնելը կարող է նպաստել անձնական
վերականգնմանը:

Ընդունելով որ ամէն բան չէք կրնար հակակշռել
Խօսիլ նման փորձառութեամբ ուրիշներու հետ կ՚օգնէ
անձի մը ինքնադարմանումի գործընթացին

Հոոոոոոոո ոո ոոոո ոոոոոոոոոոոո
ոոոոոոոոո ոոոոո ոոոոո

Ինչ Սպասել
 Հետևեցէք լուրերու, իմանալու համար թէ
համայնքային ջուր ապահո՞վ է խմելու համար:

 Հրատապ վիճակի անձնակազմը, տեղական
ձայնասփիւռի և պատկերասփիւռի կայանները ձեզի
պիտի իմացնեն թէ արդեօք կա՞յ ձեր վայրին մէջ
ջրհեղեղի հաւանականութիւն:

 Եթէ պատասխանատուներ հեռանալ հրահանգեն,
արագօրէն համագործակցեցէք և հետևեցէք իրենց
թելադրութիւններուն՝ հեռացման ճամբաներու և
պատսպարանի վայրերուն մասին:

Ուղղութիւն հեղեղին յաջորդող շրջանին համար՝
 Խուսափեցէք հեղեղէն կամ շարժող ջուրերէ. կրնան
ապականած ըլլալ քարիւղով, կազով կամ
կոյուղիներու նիւթերով

 Թերևս ձեզի խորհուրդ տան տեղւոյն վրայ ապաստան
գտնել, որ կը նշանակէ մնալ ձեր տան կամ
գրասենեակին մէջ. կամ թերևս ձեզի խորհուրդ տան
ուրիշ վայր մը անցնիլ:

 Ջուրը նաև կրնայ ելեկտրականութեամբ յագեցած
ըլլալ՝ ստորերկրեայ կամ փլած ելեկտրալարերով
 Գիտցէք վայրերու մասին, ուր հեղեղման ջուրը
չորցած է: Ճամբաները կրնան տկարացած ըլլալ և

.

