
حاال باید چکار کنم
  ازمدارک و سوابق مهم )مانند برگه 

 بیمه، تذکره، پاسپورت وغیره( 
عکس یا اسکن بگیرید و یا آنرا در 

)ذخیره اینرتنتی کالود( بگذارید.

  معلومات مهم )مانند منرب و نام 
 دکرت، آب و برق و غیره( عکس 

 های یادگاری یا اسکن نسخه ادویه 
را در موبایل خود ذخیره کنید

  از نسخه دارو ها اسکن یا 
عکس بگیرید  

  بیمه خانه و وسایل ومحتویات 
مزنل خود را وارسی کنید

وسایلی را که میتوانید 
پیشاپیش داخل بکس 

خود بگذارید
  رادیو ی دستی با باطری اضافه 

  چراغ دستی )تورچ( با باطری اضافه 

  جعبه کمک های اولیه 
 )با وسایل مورد نیاز 

خانواده شما(

  شمع و گوگرد ضد آب 

  وسایل صحی شخصی

  کیسه ضد آب برای مدارک مهم 
)مانند پاسپورت و بیمه( و اجناس 
 قیمتی و گران بها )ؤ مانند عکس 

و جواهرات و غیره(

موقع ترک محل، 
کدام وسایل را به 

بکس وسایل ضروری 
خود اضافه کنید

  چند أسباب بازی و گیم های 
خانوادگی 

  مقدار کافی از دواهای ضروری 

  هر نوع وسایلی که برای أطفال 
 شیر خوار و نوزاد یا شخص معلول، 
ضعیف \ یا کالن سال ضرورت دارید

  غذای تازه و آب 

  چند دست لباس مناسب و 
 چند جوره  کفش برای مهه 

افراد خانواده 

  تلفن موبایل وچارجر آن

 بکس وسایل
بکس دان برای ختلیه را چگونه باید آماده کرد ضروری شما

برگه معلومات هوکسربی- نیپان
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بدلیل عمق و خطر سیل ها در دره هوکسربی – نیپان وقتی امر ختلیه صادر میشود شما ممکن 
است فقط چند ساعت وقت برای ترک محل داشته باشید.

چرا به بکس ضرورت دارید
 یک سیل عمده در دره هوکسربی- نیپان 	 

باعث خسارت و  خرابی خانه های مردم 
میشود . هم چنین در رساندن خدمات 

ضروری مانند آب، برق، گاز، سرک و خط 
قطار ایجاد وقفه و تآخیر میکند.

 زمانی که شما با خرب میشوید  که سیل احتمال 	 
 دارد به ملک شما خسارت بزند، ممکن است 
 زمان بسیار کمی قبل از اجبار به ترک محل، 

وجود داشته باشید. قدم اصلی برای آماده شدن 
برای سیل ) یا هرخطر طبیعی دیگری( این است 

که یک بکس از وسایل ضروری آماده کنید.

 داخل بکس باید شامل وسایلی باشد که 	 
بالفاصله و در دوره ختلیه به آن ضرورت 
دارید، خواه به نزد دوستان یا اقوام خود 

بروید یا به مرکز ختلیه. 

Dari



برای حیوانات خانگی به بسته جدا ضرورت دارید:
وسیله کنرتل و حمل و نقل، غذا، آب، تشناب، دوا، کمک های اولیه، محل و سایل خواب را در نظر بگیرید:

  قفس یا وسیله حمل حیوان خانگی 
برای هر حیوان 

 برای هر حیوان   پوزه بند و افسار، طناب و قالده 

  غذا برای ۳-۷ روز هر حیوان

  کاسه یا ظرف غذا، قاشق و 
در قوطی باز کن

  روکش پشمی، حوله یا مالفه

  دوا و کمک های اولیه 
برای حیوانات 

  از مدرک واکسن حیوان خود 
عکس بگیرید 

  برای گربه ظرف خمصوص تشناب

   کیسه جمع کردن مدفوع سگ 

  اسباب بازی برای حیوانات خانگی

نگهداری ومرتب کردن بکس خود
بکس شما باید ضد آب باشد و در محل امن که 

دسرتسی به آن اسان است نگهداری شود.
 بطور مرتب بکس خود را وارسی کنید 

 )تاریخ مصرف باطری دواها را چک کنید( 
و اگر ضرورت دارد دوباره آنها را تهیه کنید.

هم چنین منرب تلفون های عاجل را در تلفون 
خود یا روی یخچال نگهدارید 
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