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 ချက်

ေရလႊမးမုးျခငးအတြက 
ႀကိဳတငျပငဆငရန သင 
ယခု လုပႏုငသည့ 
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1 သင့္အႏၲရာယ္ကို သိရှိထားပါ 2 မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားရမည္ကို 
နားလည္ထားပါ

၃ မည္သူ႕အား ဖုန္းဆက္ရမည္ကုိ 
သိရှိထားပါ ၄ သင့္ အစီအစဥ္ကုိ ေဝမၽွပါ

၅ အေျခခံ အေရးေပၚ လက္ဆြအိဲတ္ကုိ 
အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ ၆

မည္သည့္အခ်ိန္၌ အေရးယူ 
ေဆာင္႐ြက္ရမည္ကုိ သိရိှထားပါ

7 သင့္ အာမခံကိစၥကုိ စိစစ္ပါ ၈
သင္၏ ေဒသခံ ABC ေရဒီယုိ 
အသံလႊင့္႐ုံကုိ ဖြင့္နားဆင္ေနပါ

Burmese



ေရလႊမးမ္ းိုျခငးမ်ားအတ္ ြက ္ႀကိဳတငျ္ပငဆ္ငရန္  ္
လုပေဆ္ ာငခ်က္ မ်ား္
1. သင့္အႏၲရာယ္ကုိ သိရှိထားပါ
• ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွာ အႏၲရာယ္မကင္းသည့္အျပင္ ေသေစႏိုင္သည္
• ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားသည္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား၊ ေရ၊ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား၊ မိလႅာႏႇင့္ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္သည္
• ေဒသတြင္း ေရလႊမ္းမိုးမႈ သမိုင္းေၾကာင္းႏႇင့္ ေရတက္သည့္ အျမင့္မ်ားအေၾကာင္းကို ေကာင္စီ႐ုံး၌ စုံစမ္းပါ
• ေဒသတြင္း ေရလႊမ္းမိုးမႈ အႏၲရာယ္အေၾကာင္းကို ဤနယ္ေျမ၌ အေနၾကာေနသည့္လူမ်ားထံ စုံစမ္းပါ
• မုိးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းျခင္းႏႇင့္ ေရတုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရတက္ျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ ေရႀကီးျခင္းလကၡဏာမ်ားကုိ သတိျပဳပါ
• ပိုမိုသိရှိရန္ NSW SES (နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ျပည္နယ္ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း)  

www.ses.nsw.gov.au ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၾကည့္ပါ

2. မည္သည့္ေနရာသုိ႔ သြားရမည္ကုိ နားလည္ထားပါ
• ေရလႊမ္းမိုးေနသည့္ေရေနရာအတြင္း ကားမေမာင္းပါႏႇင့္၊ စက္ဘီးမစီးပါႏႇင့္ သို႔မဟုတ္ လမ္းမေလၽွာက္ပါႏႇင့္။ 

အႏၲရာယ္ပိုမိုကင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ရှာပါ
• ေရလႊမ္းမိုး နယ္ေျမျပင္ပရှိ မိတ္ေဆြမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအား ၎တို႔၏ အိမ္၌ေနႏိုင္မည္လားဟု ေမးပါ
• အကယ္၍ သင္ စြန္႔ခြာရန္ လိုအပ္လၽွင္ လုံဨခၟံစိတ္ခ်စြာ သြားႏိုင္မည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို စဥ္းစားထားပါ

၃. မည္သူ႕အား ဖုန္းဆက္ရမည္ကုိ သိရိှထားပါ
• သင့္ဖုန္းတြင္ သို႔မဟုတ္ အနီးအနားတြင္ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား စာရင္းကို ထားရှိပါ
• ေရလႊမ္းမိုးမႈ သို႔မဟုတ္ ေလမုန္တိုင္း အတြင္း အေရးေပၚ အကူအညီအတြက္ NSW SES ကို ဖုန္း 132 500 ျဖင့္ဆက္ပါ
• အသက္အႏၲရာယ္ရှိသည့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ား၌ ဖုန္း 000 (သုည သုံးလုံး) ကိုဆက္ပါ

၄. သင့္ အစီအစဥ္ကုိ ေဝမၽွပါ
• သင့္ မိသားစုႏႇင့္ အိမ္နီးခ်င္းတို႔ႏႇင့္အတူ ေရလႊမ္းမိုးမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကိုေရးဆြဲပါ
• သင့္တြင္ စီးပြားလုပ္ငန္းရိှလၽွင္ သင့္ အိမ္နီးခ်င္း စီးပြားလုပ္ငန္းရှင္မ်ားႏႇင့္အတူ ေရလႊမ္းမုိးမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ကုိေရးဆြပဲါ 
• သင့္ အစီအစဥ္ကို ပုံမွန္ ေလ့က်င့္ထားပါ

၅. အေျခခံ အေရးေပၚ လက္ဆြအိဲတ္ကုိ အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ
• အေရးေပၚလက္ဆြဲအိတ္တစ္ခုအတြင္း ဓာတ္ခဲသုံး လက္ဆြဲေရဒီယို၊ လက္ႏႇိပ္ဓာတ္မီး၊ ဓာတ္ခဲမ်ားအပို၊ 

ေရှးဦးသူနာျပဳလက္စြဲအိတ္၊ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား၊ ေရစိုခံမီးျခစ္မ်ား၊ အေရးႀကီး စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ အေရးေပၚ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရမည့္ နံပါတ္မ်ား၊ ႏႇင့္ ေရစိုခံ အိတ္မ်ားကို အသင့္ထားထားပါ

•
 
 သင့္ လက္ဆြဲအိတ္ကို အလြယ္တကူ ယူလို႔ရမည့္ ေနရာ၌ ထားထားပါ

၆. မည္သည့္အခ်ိန္၌ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ကုိ သိရိှထားပါ
• ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားကို ေစာင္ၾ့ကည့္ေနပါ- မိုးေလဝသဌာနမွ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားႏႇင့္ 

သတိေပးမႈမ်ားကို www.bom.gov.au/nsw/warnings ၌ ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္
• အႏၲရာယ္ရှိေသာအရပ္မွ စြန္႔ခြာရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္အမိန္႔အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ သင္ႏႇင့္ 

သင့္မိသားစုအား ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္

7. သင့္ အာမခံကိစၥကုိ စိစစ္ပါ
• အကယ္၍ အာမခံရှိလၽွင္ ၎မွာ သက္တမ္းရှိေၾကာင္းႏႇင့္ သင့္အေျခအေနႏႇင့္ အႏၲရာယ္ကို အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း စိစစ္ပါ

၈. သင္၏ ေဒသခံ ABC ေရဒီယုိ အသံလႊင့္႐ံုကုိ ဖြင့္နားဆင္ေနပါ
• အေရးေပၚအေျခအေန၌ ေဒသခံ ၾသစေၾတးလ်န္း အသံလႊင့္ ေကာ္ပိုေရးရှင္း (ABC) ေရဒီယိုအသံလႊင့္႐ုံသည္ 

အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏႇင့္ ေနာက္ဆုံးသတင္းမ်ားကို အသံလႊင့္ေပးပါမည္
• သင့္တြင္ ဓာတ္ခဲသုံး ေရဒီယိုတစ္လုံးရှိရန္ ေသခ်ာေစပါ

ႇႇ

(NSW နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ ျပည္နယ္ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း)

ေရလႊမ္းမိုးမႈႏေရလႊမ္းမိုးမႈႏင့္ ေလမုန္တိုင္းဆိုင္ရာ င့္ ေလမုန္တိုင္းဆိုင္ရာ   
 အေရးေပ အေရးေပ

၁၃၂ 
ၚၚ အကူအညီအတြက္ အကူအညီအတြက္

၅
 
 အသက္အႏၲရာယ္ရှိသည့္ အေရးေပၚကိစၥမ်ား၌ ဖုန္း 

၀
000 (သုည သုံးလုံး) ကိုဆက္ပါ

၀

မိုသိရှိရန္အတြက္  
www.ses.nsw.gov.au တြင္ၾကည့္ပါ
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