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១�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� នអនុវត�  �� �ប �� ប និង� ង៣៤៥៦៧៨

១២�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើងដឹង� តំបន់ស៊ូ� មីរបស់�ើង� ឯ� ។៤៥៦៧៨

  � ន� និភ័យ��ស៊ូ� ម?ី
* �� �ស់ទីឱ��� នរហ័ស� � ន់ក�� �ង

សុវត� ិ� ព� យ�ើង ឬកង់ - ដី� ក 
ឬ�ើង�ើ។ សូមកុំ�ើកបរ។

* �ើរ� ម�� �ញ�ៀវស៊ូ� មី និង�� �កស�� �
ផ� �វជ�� �ស� តំបន់សុវត� ិ� ព��ល� 
ជិតបំផុត ឬ� ពី�ើប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។ 
បន� �� ើដំ�ើរ �ើម��ីឱ��អ� កដ���ៀត� ច
ជ�� �សខ� �ន� ន��រ។

  �� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយអ� កដ��

* ជួប�� �� ក�� �ងសុវត� ិ� ព��លអ� ក
� ន�� ើស��សរួចមុន��លព�� � ម
�� ឡប់� ផ� ះ

* �� សិន�ើ� ច ចូរ�� �ប់អ� កដ��� អ� ក
� នសុវត� ិ� ព � យ��ករ���កពី
�� �ន� ពរបស់អ� ក�ើ�� ព័ន� ផ��ព� 
ផ�� យសង� ម និង� មរយៈ� រ� 
សំ��ង។សូម�� ើ� រ ប៉ុ�� �កុំ��ទូរស័ព�  
�ើម��ី� ត់បន� យ� ពម� ញឹកក� �ង�� ព័ន� ។

  � យកកូនរបស់អ� ក

* សូម�� �កដ� អ� ក� ល់�� �ដឹងពីគ�� �ង
� ំង��ះ។ កុំ�� ើខ� �នឯង� ន�� �ះ�� �ក់
� យ� � � �ៀន � ��លកូនរបស់
អ� ក� នសុវត� ិ� ព� ក�� �ង����ង�ៀត! 
� យកកូនរបស់ អ� ក  � ��ល��ល� � ន
សុវត� ិ� ព��ប៉ុ�� �ះ! 

  �� ើឱ��ផ� ះរបស់អ� ក� ន
សុវត� ិ� ព

* បិទ�� �ស �ើម��ីប� � រ� រផ� �ះ� ��ល
��លអ� កឮ ឬធុំក� ិន�� �ស��ច�� �យ។

* បិទចរន� អគ� ីសនី �� សិន�ើ� ច់អគ� ិសនី 
ឬអ� ក�� �វ��ជ�� �ស��ញ។ ������ ើង
� ច�� �វ� នខូច� ត ��លអ� ក
មិន� ច�ើល�ើញ។

* បិទទឹក � ពិសស�ើអ� កគិត� � ន� រ
ខូច� តបំពង់បង� �រទឹក។ ទឹក��ល��ច�� �យ 
� ចបំ�� �ញផ� ះរបស់អ� ក។

   ទឹក និងអ� ម័យ
* � ំទឹក��លមិន�� �វ� នស�� �ត 

រយៈ��លមួយ� ទី មុន��ល�� ើ�  
ឬ� ក់អូ� ��ល ឬប� ីច (Bleach) �� ើ
ក� �ងផ� ះ និង�� �នក� ិនធម� � កន� ះ�� �ប�� �
� �� �� ក� �ងទឹក  ១០ លី�� ។ ទុក 
រយៈ��ល ៣០ � ទីមុន��លផឹក។

* កុំ� ក់ទឹកបង� ន់។ជីករន� ស�� �ប់� ក
សំណល់របស់អ� ក�� សិន�ើអ� ក� ច។ 
�� �ក់� �� �ត។

 សូមពិនិត���ើលអ� កជិត� ង
           របស់អ� ក
* �ើល��អ� ក��លរស់� ���� �ក់ឯង 

អ� ក��ល� ចចល័តពីក�� �ងមួយ
� ក�� �ងមួយ� នក�� ិត ឬអ� ក
��ល� ច�� �វ� រជំនួយប�� �ម។

* � ំ�� �� �� វ�ញ� មក 
� យ� រ��ករ���កជំ� ញ 
និងធន� នរបស់អ� ក។

 � មជ��មណ� លសហគមន៍
        ស�� � �ះប�� �ន់ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

* �� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ។

* �� សិន�ើអ� ក� ចផ� ល់ជំនួយ 
� យ��ករ���កធន� ន និងជំ� ញ។

* �ើម��ី�� មូល និង��ករ���កព័ត៌� ន 
អំពីអ� ី��ល� ន�ើត�ើង 
� ក� �ងសហគមន៍របស់អ� ក។

* �ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់
សហគមន៍ក� �ងតំបន់អ� ក�ើយប�� �ន
ព័ត៌� ន� មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រ
ប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� របស់អ� ក។

  សូមចូល� � ន់  
www.WREMO.nz 
ឬ�� �ប់វ�ទ���ស�� �ប់ព័ត៌� ន� សន� ។

រលកយក��ស៊ូ� មី គឺ� រលក� �� ើន��ល� កមកបន� �� ����ង�� ើន���ង។
រលក��ល � ក មកដំបូង�� ��ល� មិនធំប៉ុ�� �ន��។ ជ�� �សខ� �ន�� �មៗ� រក
ក�� �ង��ល� នសុវត� ិ� ព និងឆ� ងឱ��ផុតប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។

និ� យ� មួយអ� កជិត� ងអំពីរ�ៀប��លអ� ក�� ប់�� �� ចទទួល� ន
សុវត� ិ� ព - អ� កខ� ះ�� ��ល� �� �វ� រជំនួយប�� �ម។

�� �ងយល់� �ើក�� �ង��លអ� ករស់�  �� ើ� រ ឬ��ងកំ� ន�  
� នស� ិតក� �ងតំបន់ស៊ូ� មី��រឬ��។ �ើសិន� � ន សូម�� �ង
យល់ពីក�� �ង��លអ� ក�� �វ� �ើម��ីឱ��� នសុវត� ិ� ព។

  getprepared.nz/TsunamiZone
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រលកដំបូង� ចមកដល់ក� �ងរយៈ��ល�� ឹម�� 
១០� ទីប៉ុ�� �ះដូ�� �ះ�ើងមិន� ន��ល
��� ស�� �ប់ជូនដំណឹង� ផ� �វ� រ ដូច� 
កណ� ឹង� ទ៍ ឬសុី���ន� ះ��។ �ើង�� ឹម��
�� ើ� រជូនដំណឹងអំពីរលកយក��ស៊ូ� មី  
��ល� ប់�� ើម� ំងពីច�� �យ ដូច� � ��រ�ក
� ងត���ង។

រង� ំរហូតដល់ 
ច�� ស់� � ន
សុវត� ិ� ពមុននឹង
� ជិត�� �រ 
ឬចូលក� �ងទឹកសមុ�� 
ប�� �ប់ពី�� ឹត� ិ� រណ៍ 
រលកយក��ស៊ូ� មី

�� សិន�ើអ� ក� ជិត�� �រសមុ�� ក� �ងអំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី 
�ើយ� ររ�� �យ� ះ � ន រយៈ ��ល��ង ឬ�� �ំងសូម� ក��ញ។

� ��លរ�� �យដីក� �ងតំបន់ � រជូនដំណឹងពីរលកស៊ូ� មី��មួយគត់
��លអ� កនឹងទទួល គឺ� ររ�� �យដី��ះឯង។

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
(Community Emergency Hub) គឺ� ចំណ�ច�� មូលផ� �ំ
ស�� �ប់សហគមន៍របស់អ� ក។ មជ��មណ� ល��ះ 
�� �ប់�� �វ� ន��� �  មជ��មណ� ល� រ� រសុីវ�ល 
(Civil Defence Centres)  - ប៉ុ�� ��ើង� នប� �រ�� �ះ 
�ើម��ីឆ� �ះប�� �ំងពី� លបំណងរបស់មជ��មណ� ល��ះ។

ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំមួយ អ� ករស់� ក� �ងតំបន់ដូចអ� ក គួរ��
�� មូលផ� �ំ�� �� មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់សហគមន៍អ� ក� យ�� ើ
ជំ� ញ និងធន� ន��លអ� ក� ន។

 �� �ងរកមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍
           ��ល� ជិតអ� កបំផុត � យចូល� � ន់
           ��ហទំព័រ getprepared.nz/Hubs

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
� នឧបករណ៍� ប់�� ើម� មូល�� �ន ��ល� នដូច�  
ស�� �រៈ� រ�� ល័យ វ�ទ��� AM/FM ��នទី និងវ�ទ���
ទំ� ក់ទំនង� មក របសមជ��មណ� ល � រ� រសុីវ�ល 
��លអនុ�� �តឱ��� ន� រទំ� ក់ទំនង� មួយ
មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� 
តំបន់របស់អ� ក។

� ក� �ងមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ មិន
� នរបស់របរផ� ត់ផ� ង់ប�� �ន់ប�� �ម��។

ខណៈ��ល��លអ� កកំពុងចូល� � ន់
��ហទំព័រ getprepared.nz:

សូមចូល� � ន់� ស័យ�� �ន����ហទំព័រ� ង�ើពីមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ក� �ងមូល�� �នរបស់អ� ក�ើម��ីពិនិត���ើល��ន� រ
�� ើយតបសហគមន៍។

�ើល��នទីតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី �ើម��ីដឹង� �ើតំបន់� ��លអ� ក
រស់� �� ើ� រ និង��ងកំ� ន� ស� ិត� ក� �ងតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី។

ចូល� � ន់��ហទំព័រ www.WREMO.nz ។ 
��ះគឺ� ក�� �ង��លអ� កនឹងចូល� � ន់ �ើម��ីទទួល� នព័ត៌� ន
��លគួរឱ��ទុកចិត� � ��ល� ន� សន� ។
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១ ចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន� រ

ជូនដំណឹងថ� ីៗ និង� ម� ន 

់មន ុ  �� ភពព័ត៌� នដ៏ល�  ក� �ង��ល� ន� សន� គឺ៖

 ��ហទំព័រ� សន� របស់ WREMO
         សូមចូល� � ន់ www.WREMO.nz

 ��ហទំព័រ FACEBOOK របស់ WREMO
          សូមចុច LIKE � �ើfacebook.com/WREMOnz

 ��ហទំព័រ Twitter របស់ WREMO សូមចុច 
         FOLLOW � �ើ @WREMOinfo

 ចូល� � ន់��ហទំព័រ និង�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម
          របស់�� ុម�� ឹក�� តំបន់របស់អ� ក

  �� �ប់វ�ទ���ណ���ល����ឡង់ និង�� �នីយ៍វ�ទ���ក� �ង�� ុក

ឥលូវ��ះ 
��ល��ះ

� ញចុះ

ឥលូវ��ះ

� ញយកកម� វិធី��ះ

� ញយកកម� វ�ធី� រ� រ�� �ះ�� �ក់របស់� ក� ទ�� ហម
ណ���ល����ឡង់។ អ� ក�� �វ�� �កដ� � រជូនដំណឹងទូ�  
(General Notifi cations) �� �វ� ន��ីក ដូ�� �ះ WREMO 
� ចជូនដំណឹងដល់អ� កក� �ង�� �� ន� សន� ��ល� ច� ន
�� �ះ�� �ក់់់ដល់ជីវ�ត។ WREMO នឹង�� �ីរ� រជូនដំណឹង
��� ��ល��លសុវត� ិ� ព�� �ល់ខ� �នអ� កស� ិតក� �ង�� �ះ�� �ក់។ 
អ� ក� ច�� �ស់ផ� �រ� រជូនដំណឹង����ង�ៀត��ីម��ីទទួល� ន
��ដំណឹងអ� ី��លអ� កចង់� ន។ សូម� ំ�  ��ះគឺ� តំបន់
��លីងតុន ��ីយអ� ក�� ��ល� មិនចង់ទទួល� ន� រជូន
ដំណឹងអំពីខ��ល់� ះ��។

� ��ល��លអ� កទទួល� ន� រជូូនដំណឹង

សូម�� �ី� ម� រ��� ំ ��ីយ��ករ���កពត៌� ន� ��ី
�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម ឬ�� �ីរ� រ� � ន់មនុស����លអ� ក
យកចិត� ទុក� ក់។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! ពួក�ើង� នចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួលដំណឹង� សន� ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

� រ��� ំក� �ង
��ត�ុ រណ៍រ�� �យ
��នដី 

យក� រ��� ំ��ះ �ើយ�� ៀមខ� �នរួច� �� �ចមុន

��តុ� រណ៍រ�� �យដី 

វគ� សិក�� �� ៀមស�� � �ះប�� �ន់
� យឥតគិត�� �

�ៀនពីរ�ៀបជួយ�� �� រ និងសហគមន៍
របស់អ� កឱ����ះ�� ៀមលក� ណៈ�� ើយតប 
និង�� �ក �ើងវ�ញ ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំ។ 
អ� កនឹងជួយឱ��សហគមន៍របស់អ� កទទួល
� នព័ត៌� ន�� ៀមខ� �ន និង�� �ប់
ទំ� ក់ទំនង� ន់���� �ើរ។

 ចុះ�� �ះចូលវគ� សិក�� របស់�ើង
          សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ៖
           getprepared.nz/
           Courses

   អ� កក៏� ច�� �យ� អ� កស� ័�� 
ចិត� របស់ ���ម៉ូ (WREMO) 
�ើម��ីជួយសហគមន៍របស់អ� ក  
�� ៀម ខ� �ន និង�� ើយតប 
� យចូល� � ន់��ហទំព័រ៖  
getprepared.nz/
Volunteer

សិ�� �� � ស� ីពី� របន� �� ើ
� ណិជ� កម� � យឥតគិត�� �

�� សិន�ើអ� ក�� កប� ជីវកម�  
ឬ� នអង� � រសហគមន៍ 
អ� កនឹងចង់ឱ��� ដំ�ើរ� របន�  
ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� នតូច ឬធំ។

អតិថិជន និងបុគ� លិករបស់អ� ក 
ពឹង�� �ក�ើអ� ក។ សិ�� �� � របស់�ើង 
នឹងជួយអ� ក និងបុគ� លិករបស់អ� កឱ���� ៀម
ខ� �ន�ើម��ីបន� �� តិបត� ិ� រ និង
�� ើ� រស�� �ចចិត� � ន់���� �ើរ 
ស�� �ប់� ជីវកម� របស់អ� ក 
� ��ល� ន� ព� នតឹង។

អ� កចូលរួមសិ�� �� �  
នឹង� ក��ញ� � មួយ
� រយល់ដឹងពីមូល�� �ន�� ឹះ��� រ
�� ើ��ន� រនិរន� រ� ព� ជីវកម�  
� ទូ� ំងតំបន់��លលីងតុន។

   សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពីវគ� សិ�� �� � ស� ីពី
� របន� �� ើ� ណិជ� កម�            
getprepared.nz/Businesses

��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍

អ� ក� មនុស����ល� ចចូលរួមក� �ង 
��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍របស់អ� ក។ 
�� �ងយល់ពី��ន� រ��លកំពុង� ន 
និងរ�ៀប��លអ� ក� ចចូលរួមចំ��ក។ 
អ� ក� នចំ��ះដឹងដ៏� នត�� �អំពី
សហគមន៍របស់អ� ក��លនឹងជួយ�� ើឱ��
� ន់���� �ើរ។

   
សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពី��ន� រ�� ើយតប
សហគមន៍ 
getprepared.nz/
ResponsePlan

� ក់ទង មក ពួក �ើង

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

�ើងដឹង� មជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍

 ក� �ងមូល�� �នរបស់�ើង� ឯ� 
 និងរ�ៀប��ល�ើង� ច

ជួយសហគមន៍របស់�ើង។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�� សិន�ើអ� កមិន� ច�� �ប �� ប និង� ង� ន�� សូមទប់ខ� �នរបស់អ� ក 
ឱ�� អស់ពី សមត� � ព  �ើយព�� � មរកវ�ធី�ើម��ី� រ� រក�� ល 
និងករបស់អ� ក។ អ� កជំ� ញអន� រ� តិដឹង� អ� ក� ច� ត់បន� យឱ� ស
��� ររងរបួសរបស់អ� ក� ន �� សិន�ើអ� ក�� �ប �� ប និង� ង 
ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី។

� ររងរបួស� គ�� ើនក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី 
ប�� �លមកពី�� ឿងស�� �រ�ម ស�� �រៈ លម�  ក� �ង ផ� ះ និងស�� �រៈ� ងសង់ 
ដូច� ����ង ពិ� ន � � ង� រដួលរលំអ� រ។

ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី៖

� ក� �ងផ� ះ - � � ងក� �ងរហូតដល់� ររ�� �យ
ប�� ប់ �ើយ� នសុវត� ិ� ពក� �ង� រ� ក��ញ។ 
� ក��ញពីអ� រ� យ�� ុង�� យ័ត�  និង�� យ័ត� ចំ� ះវត� ���ល�� �ក់។

� ក� �ងអ� រខ� ស់ - ដូច�� �នឹង� ង�ើ 
សូមកុំ�� � ប់��ញ�� � � យ� រ�� កណ� ឹងអគ� ីភ័យ � ទ៍ ។

� � ង�� � - ��ញឱ���� �យពីអ� រ �ើម�ើ 
និង������ ើងអគ� ិសនី ប�� �ប់មក�� �ប �� ប  និង� ង 
រហូតដល់� ររ�� �យប�� ប់។

� �ើផ� �វម� ញឹក - កុំ� �ើផ� �វ�ើរ �� �ះ� ចនឹង� នវត� �
�� �ក់ពីអ� រជុំវ�ញមក�ើអ� ក។

�� សិន�ើអ� កមិន� ចអនុវត�  �� �ប 
�� ប � ង� ន�� សូឞរក�� ខ� �នអ� ក
� យ� នល� បំផុត�ើយព�� � ម
�� �ងរកវ�ធី� រ� រក�� ល 
និង ករបស់អ� ក។

�� ើ� ន ល� ! អ� ក� ន�� ើជំ� នដំបូង 
�ើម��ីរក�� សុវត� ិ� ព។

តំបន់��លលីងតុន គឺ� ក�� �ងដ៏អ�� �រ��មួយ�ើម��ីរស់
�  ប៉ុ�� �� � ន� និភ័យបន� ិច បន� �ច។ 

�ើងជួប�� ទះ� ររ�� �យដី ខ��ល់ព���ះ 
ទឹកជំនន់ និង� ររអិល� ក់ដី� ញឹក� ប់។ 
�ើងក៏� ន� និភ័យពីស៊ូ� មីផង��រ។

� ព� សន� � ំង��ះ � នផលប៉ះ� ល់�� �ៀង�� �។ � 
ផ� ល់� រលំ� កក� �ង� រ�� ើដំ�ើរ� មក ទំ� ក់ទំនង
� មួយមនុស��� ទី�� � ញ់ និង�� ើ�� �ស់របស់� ំ� ច់។

�ើង� នគូសប�� �ក់នូវអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ
�ើម��ី�� ៀមខ� �នស�� �ប់�� �� រ និងសហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីឆ� ង� ត់�� �លំ� កៗប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីដ៏ធំមួយ
� យសុវត� ិ� ព និង� ន� ព� យ�� ួលបំផុត� ម��ល
� ច�� ើ� � ន។ � មរយៈ� រចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន
� រជូនដំណឹង��លអ� ក�ើប��� នប�� ប់� ជំ� ន
ដំបូង! ឥឡ�វ� ប់�� ើមបន� �� ើអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ� ន 
ឥឡ�វ��ះ យប់��ះ និងពីរចុងស�� �ហ៍�� �យ ដូ�� �ះ 
�� �� ររបស់អ� ក� ន�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច។ 
ជំ� ននីមួយៗ ពិត� � ន�� � ជន៍ �� សិន 
�ើអ� ក� នសំនួរ សូម� ក់ទងមក�ើងខ� �ំ។

ពី�� ុម� រ� រ ���ម៉ូ WREMO
(��ះគឺ� � រ�� ល័យ�� ប់�� ង�� �ះមហន� � យក� �ងតំបន់
��លលីងតុន)

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency Hub)  

របស់អ� ក

២ អនុវត� �� �ប �� ប 
និង� ង

ចូលរួម

ប�� �ប់ពីរ�� �យដី៖

៣ ដឹងពីតំបន់ស៊ូ� មីរបស់អ� ក

Khmer Edition
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Tsunami 
safe 
zone

១�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� នអនុវត�  �� �ប �� ប និង� ង៣៤៥៦៧៨

១២�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើងដឹង� តំបន់ស៊ូ� មីរបស់�ើង� ឯ� ។៤៥៦៧៨

  � ន� និភ័យ��ស៊ូ� ម?ី
* �� �ស់ទីឱ��� នរហ័ស� � ន់ក�� �ង

សុវត� ិ� ព� យ�ើង ឬកង់ - ដី� ក 
ឬ�ើង�ើ។ សូមកុំ�ើកបរ។

* �ើរ� ម�� �ញ�ៀវស៊ូ� មី និង�� �កស�� �
ផ� �វជ�� �ស� តំបន់សុវត� ិ� ព��ល� 
ជិតបំផុត ឬ� ពី�ើប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។ 
បន� �� ើដំ�ើរ �ើម��ីឱ��អ� កដ���ៀត� ច
ជ�� �សខ� �ន� ន��រ។

  �� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយអ� កដ��

* ជួប�� �� ក�� �ងសុវត� ិ� ព��លអ� ក
� ន�� ើស��សរួចមុន��លព�� � ម
�� ឡប់� ផ� ះ

* �� សិន�ើ� ច ចូរ�� �ប់អ� កដ��� អ� ក
� នសុវត� ិ� ព � យ��ករ���កពី
�� �ន� ពរបស់អ� ក�ើ�� ព័ន� ផ��ព� 
ផ�� យសង� ម និង� មរយៈ� រ� 
សំ��ង។សូម�� ើ� រ ប៉ុ�� �កុំ��ទូរស័ព�  
�ើម��ី� ត់បន� យ� ពម� ញឹកក� �ង�� ព័ន� ។

  � យកកូនរបស់អ� ក

* សូម�� �កដ� អ� ក� ល់�� �ដឹងពីគ�� �ង
� ំង��ះ។ កុំ�� ើខ� �នឯង� ន�� �ះ�� �ក់
� យ� � � �ៀន � ��លកូនរបស់
អ� ក� នសុវត� ិ� ព� ក�� �ង����ង�ៀត! 
� យកកូនរបស់ អ� ក  � ��ល��ល� � ន
សុវត� ិ� ព��ប៉ុ�� �ះ! 

  �� ើឱ��ផ� ះរបស់អ� ក� ន
សុវត� ិ� ព

* បិទ�� �ស �ើម��ីប� � រ� រផ� �ះ� ��ល
��លអ� កឮ ឬធុំក� ិន�� �ស��ច�� �យ។

* បិទចរន� អគ� ីសនី �� សិន�ើ� ច់អគ� ិសនី 
ឬអ� ក�� �វ��ជ�� �ស��ញ។ ������ ើង
� ច�� �វ� នខូច� ត ��លអ� ក
មិន� ច�ើល�ើញ។

* បិទទឹក � ពិសស�ើអ� កគិត� � ន� រ
ខូច� តបំពង់បង� �រទឹក។ ទឹក��ល��ច�� �យ 
� ចបំ�� �ញផ� ះរបស់អ� ក។

   ទឹក និងអ� ម័យ
* � ំទឹក��លមិន�� �វ� នស�� �ត 

រយៈ��លមួយ� ទី មុន��ល�� ើ�  
ឬ� ក់អូ� ��ល ឬប� ីច (Bleach) �� ើ
ក� �ងផ� ះ និង�� �នក� ិនធម� � កន� ះ�� �ប�� �
� �� �� ក� �ងទឹក  ១០ លី�� ។ ទុក 
រយៈ��ល ៣០ � ទីមុន��លផឹក។

* កុំ� ក់ទឹកបង� ន់។ជីករន� ស�� �ប់� ក
សំណល់របស់អ� ក�� សិន�ើអ� ក� ច។ 
�� �ក់� �� �ត។

 សូមពិនិត���ើលអ� កជិត� ង
           របស់អ� ក
* �ើល��អ� ក��លរស់� ���� �ក់ឯង 

អ� ក��ល� ចចល័តពីក�� �ងមួយ
� ក�� �ងមួយ� នក�� ិត ឬអ� ក
��ល� ច�� �វ� រជំនួយប�� �ម។

* � ំ�� �� �� វ�ញ� មក 
� យ� រ��ករ���កជំ� ញ 
និងធន� នរបស់អ� ក។

 � មជ��មណ� លសហគមន៍
        ស�� � �ះប�� �ន់ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

* �� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ។

* �� សិន�ើអ� ក� ចផ� ល់ជំនួយ 
� យ��ករ���កធន� ន និងជំ� ញ។

* �ើម��ី�� មូល និង��ករ���កព័ត៌� ន 
អំពីអ� ី��ល� ន�ើត�ើង 
� ក� �ងសហគមន៍របស់អ� ក។

* �ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់
សហគមន៍ក� �ងតំបន់អ� ក�ើយប�� �ន
ព័ត៌� ន� មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រ
ប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� របស់អ� ក។

  សូមចូល� � ន់  
www.WREMO.nz 
ឬ�� �ប់វ�ទ���ស�� �ប់ព័ត៌� ន� សន� ។

រលកយក��ស៊ូ� មី គឺ� រលក� �� ើន��ល� កមកបន� �� ����ង�� ើន���ង។
រលក��ល � ក មកដំបូង�� ��ល� មិនធំប៉ុ�� �ន��។ ជ�� �សខ� �ន�� �មៗ� រក
ក�� �ង��ល� នសុវត� ិ� ព និងឆ� ងឱ��ផុតប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។

និ� យ� មួយអ� កជិត� ងអំពីរ�ៀប��លអ� ក�� ប់�� �� ចទទួល� ន
សុវត� ិ� ព - អ� កខ� ះ�� ��ល� �� �វ� រជំនួយប�� �ម។

�� �ងយល់� �ើក�� �ង��លអ� ករស់�  �� ើ� រ ឬ��ងកំ� ន�  
� នស� ិតក� �ងតំបន់ស៊ូ� មី��រឬ��។ �ើសិន� � ន សូម�� �ង
យល់ពីក�� �ង��លអ� ក�� �វ� �ើម��ីឱ��� នសុវត� ិ� ព។

  getprepared.nz/TsunamiZone

MIN
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រលកដំបូង� ចមកដល់ក� �ងរយៈ��ល�� ឹម�� 
១០� ទីប៉ុ�� �ះដូ�� �ះ�ើងមិន� ន��ល
��� ស�� �ប់ជូនដំណឹង� ផ� �វ� រ ដូច� 
កណ� ឹង� ទ៍ ឬសុី���ន� ះ��។ �ើង�� ឹម��
�� ើ� រជូនដំណឹងអំពីរលកយក��ស៊ូ� មី  
��ល� ប់�� ើម� ំងពីច�� �យ ដូច� � ��រ�ក
� ងត���ង។

រង� ំរហូតដល់ 
ច�� ស់� � ន
សុវត� ិ� ពមុននឹង
� ជិត�� �រ 
ឬចូលក� �ងទឹកសមុ�� 
ប�� �ប់ពី�� ឹត� ិ� រណ៍ 
រលកយក��ស៊ូ� មី

�� សិន�ើអ� ក� ជិត�� �រសមុ�� ក� �ងអំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី 
�ើយ� ររ�� �យ� ះ � ន រយៈ ��ល��ង ឬ�� �ំងសូម� ក��ញ។

� ��លរ�� �យដីក� �ងតំបន់ � រជូនដំណឹងពីរលកស៊ូ� មី��មួយគត់
��លអ� កនឹងទទួល គឺ� ររ�� �យដី��ះឯង។

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
(Community Emergency Hub) គឺ� ចំណ�ច�� មូលផ� �ំ
ស�� �ប់សហគមន៍របស់អ� ក។ មជ��មណ� ល��ះ 
�� �ប់�� �វ� ន��� �  មជ��មណ� ល� រ� រសុីវ�ល 
(Civil Defence Centres)  - ប៉ុ�� ��ើង� នប� �រ�� �ះ 
�ើម��ីឆ� �ះប�� �ំងពី� លបំណងរបស់មជ��មណ� ល��ះ។

ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំមួយ អ� ករស់� ក� �ងតំបន់ដូចអ� ក គួរ��
�� មូលផ� �ំ�� �� មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់សហគមន៍អ� ក� យ�� ើ
ជំ� ញ និងធន� ន��លអ� ក� ន។

 �� �ងរកមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍
           ��ល� ជិតអ� កបំផុត � យចូល� � ន់
           ��ហទំព័រ getprepared.nz/Hubs

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
� នឧបករណ៍� ប់�� ើម� មូល�� �ន ��ល� នដូច�  
ស�� �រៈ� រ�� ល័យ វ�ទ��� AM/FM ��នទី និងវ�ទ���
ទំ� ក់ទំនង� មក របសមជ��មណ� ល � រ� រសុីវ�ល 
��លអនុ�� �តឱ��� ន� រទំ� ក់ទំនង� មួយ
មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� 
តំបន់របស់អ� ក។

� ក� �ងមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ មិន
� នរបស់របរផ� ត់ផ� ង់ប�� �ន់ប�� �ម��។

ខណៈ��ល��លអ� កកំពុងចូល� � ន់
��ហទំព័រ getprepared.nz:

សូមចូល� � ន់� ស័យ�� �ន����ហទំព័រ� ង�ើពីមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ក� �ងមូល�� �នរបស់អ� ក�ើម��ីពិនិត���ើល��ន� រ
�� ើយតបសហគមន៍។

�ើល��នទីតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី �ើម��ីដឹង� �ើតំបន់� ��លអ� ក
រស់� �� ើ� រ និង��ងកំ� ន� ស� ិត� ក� �ងតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី។

ចូល� � ន់��ហទំព័រ www.WREMO.nz ។ 
��ះគឺ� ក�� �ង��លអ� កនឹងចូល� � ន់ �ើម��ីទទួល� នព័ត៌� ន
��លគួរឱ��ទុកចិត� � ��ល� ន� សន� ។
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១ ចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន� រ

ជូនដំណឹងថ� ីៗ និង� ម� ន 

់មន ុ  �� ភពព័ត៌� នដ៏ល�  ក� �ង��ល� ន� សន� គឺ៖

 ��ហទំព័រ� សន� របស់ WREMO
         សូមចូល� � ន់ www.WREMO.nz

 ��ហទំព័រ FACEBOOK របស់ WREMO
          សូមចុច LIKE � �ើfacebook.com/WREMOnz

 ��ហទំព័រ Twitter របស់ WREMO សូមចុច 
         FOLLOW � �ើ @WREMOinfo

 ចូល� � ន់��ហទំព័រ និង�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម
          របស់�� ុម�� ឹក�� តំបន់របស់អ� ក

  �� �ប់វ�ទ���ណ���ល����ឡង់ និង�� �នីយ៍វ�ទ���ក� �ង�� ុក

ឥលូវ��ះ 
��ល��ះ

� ញចុះ

ឥលូវ��ះ

� ញយកកម� វិធី��ះ

� ញយកកម� វ�ធី� រ� រ�� �ះ�� �ក់របស់� ក� ទ�� ហម
ណ���ល����ឡង់។ អ� ក�� �វ�� �កដ� � រជូនដំណឹងទូ�  
(General Notifi cations) �� �វ� ន��ីក ដូ�� �ះ WREMO 
� ចជូនដំណឹងដល់អ� កក� �ង�� �� ន� សន� ��ល� ច� ន
�� �ះ�� �ក់់់ដល់ជីវ�ត។ WREMO នឹង�� �ីរ� រជូនដំណឹង
��� ��ល��លសុវត� ិ� ព�� �ល់ខ� �នអ� កស� ិតក� �ង�� �ះ�� �ក់។ 
អ� ក� ច�� �ស់ផ� �រ� រជូនដំណឹង����ង�ៀត��ីម��ីទទួល� ន
��ដំណឹងអ� ី��លអ� កចង់� ន។ សូម� ំ�  ��ះគឺ� តំបន់
��លីងតុន ��ីយអ� ក�� ��ល� មិនចង់ទទួល� ន� រជូន
ដំណឹងអំពីខ��ល់� ះ��។

� ��ល��លអ� កទទួល� ន� រជូូនដំណឹង

សូម�� �ី� ម� រ��� ំ ��ីយ��ករ���កពត៌� ន� ��ី
�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម ឬ�� �ីរ� រ� � ន់មនុស����លអ� ក
យកចិត� ទុក� ក់។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! ពួក�ើង� នចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួលដំណឹង� សន� ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

� រ��� ំក� �ង
��ត�ុ រណ៍រ�� �យ
��នដី 

យក� រ��� ំ��ះ �ើយ�� ៀមខ� �នរួច� �� �ចមុន

��តុ� រណ៍រ�� �យដី 

វគ� សិក�� �� ៀមស�� � �ះប�� �ន់
� យឥតគិត�� �

�ៀនពីរ�ៀបជួយ�� �� រ និងសហគមន៍
របស់អ� កឱ����ះ�� ៀមលក� ណៈ�� ើយតប 
និង�� �ក �ើងវ�ញ ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំ។ 
អ� កនឹងជួយឱ��សហគមន៍របស់អ� កទទួល
� នព័ត៌� ន�� ៀមខ� �ន និង�� �ប់
ទំ� ក់ទំនង� ន់���� �ើរ។

 ចុះ�� �ះចូលវគ� សិក�� របស់�ើង
          សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ៖
           getprepared.nz/
           Courses

   អ� កក៏� ច�� �យ� អ� កស� ័�� 
ចិត� របស់ ���ម៉ូ (WREMO) 
�ើម��ីជួយសហគមន៍របស់អ� ក  
�� ៀម ខ� �ន និង�� ើយតប 
� យចូល� � ន់��ហទំព័រ៖  
getprepared.nz/
Volunteer

សិ�� �� � ស� ីពី� របន� �� ើ
� ណិជ� កម� � យឥតគិត�� �

�� សិន�ើអ� ក�� កប� ជីវកម�  
ឬ� នអង� � រសហគមន៍ 
អ� កនឹងចង់ឱ��� ដំ�ើរ� របន�  
ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� នតូច ឬធំ។

អតិថិជន និងបុគ� លិករបស់អ� ក 
ពឹង�� �ក�ើអ� ក។ សិ�� �� � របស់�ើង 
នឹងជួយអ� ក និងបុគ� លិករបស់អ� កឱ���� ៀម
ខ� �ន�ើម��ីបន� �� តិបត� ិ� រ និង
�� ើ� រស�� �ចចិត� � ន់���� �ើរ 
ស�� �ប់� ជីវកម� របស់អ� ក 
� ��ល� ន� ព� នតឹង។

អ� កចូលរួមសិ�� �� �  
នឹង� ក��ញ� � មួយ
� រយល់ដឹងពីមូល�� �ន�� ឹះ��� រ
�� ើ��ន� រនិរន� រ� ព� ជីវកម�  
� ទូ� ំងតំបន់��លលីងតុន។

   សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពីវគ� សិ�� �� � ស� ីពី
� របន� �� ើ� ណិជ� កម�            
getprepared.nz/Businesses

��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍

អ� ក� មនុស����ល� ចចូលរួមក� �ង 
��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍របស់អ� ក។ 
�� �ងយល់ពី��ន� រ��លកំពុង� ន 
និងរ�ៀប��លអ� ក� ចចូលរួមចំ��ក។ 
អ� ក� នចំ��ះដឹងដ៏� នត�� �អំពី
សហគមន៍របស់អ� ក��លនឹងជួយ�� ើឱ��
� ន់���� �ើរ។

   
សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពី��ន� រ�� ើយតប
សហគមន៍ 
getprepared.nz/
ResponsePlan

� ក់ទង មក ពួក �ើង

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

�ើងដឹង� មជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍

 ក� �ងមូល�� �នរបស់�ើង� ឯ� 
 និងរ�ៀប��ល�ើង� ច

ជួយសហគមន៍របស់�ើង។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�� សិន�ើអ� កមិន� ច�� �ប �� ប និង� ង� ន�� សូមទប់ខ� �នរបស់អ� ក 
ឱ�� អស់ពី សមត� � ព  �ើយព�� � មរកវ�ធី�ើម��ី� រ� រក�� ល 
និងករបស់អ� ក។ អ� កជំ� ញអន� រ� តិដឹង� អ� ក� ច� ត់បន� យឱ� ស
��� ររងរបួសរបស់អ� ក� ន �� សិន�ើអ� ក�� �ប �� ប និង� ង 
ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី។

� ររងរបួស� គ�� ើនក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី 
ប�� �លមកពី�� ឿងស�� �រ�ម ស�� �រៈ លម�  ក� �ង ផ� ះ និងស�� �រៈ� ងសង់ 
ដូច� ����ង ពិ� ន � � ង� រដួលរលំអ� រ។

ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី៖

� ក� �ងផ� ះ - � � ងក� �ងរហូតដល់� ររ�� �យ
ប�� ប់ �ើយ� នសុវត� ិ� ពក� �ង� រ� ក��ញ។ 
� ក��ញពីអ� រ� យ�� ុង�� យ័ត�  និង�� យ័ត� ចំ� ះវត� ���ល�� �ក់។

� ក� �ងអ� រខ� ស់ - ដូច�� �នឹង� ង�ើ 
សូមកុំ�� � ប់��ញ�� � � យ� រ�� កណ� ឹងអគ� ីភ័យ � ទ៍ ។

� � ង�� � - ��ញឱ���� �យពីអ� រ �ើម�ើ 
និង������ ើងអគ� ិសនី ប�� �ប់មក�� �ប �� ប  និង� ង 
រហូតដល់� ររ�� �យប�� ប់។

� �ើផ� �វម� ញឹក - កុំ� �ើផ� �វ�ើរ �� �ះ� ចនឹង� នវត� �
�� �ក់ពីអ� រជុំវ�ញមក�ើអ� ក។

�� សិន�ើអ� កមិន� ចអនុវត�  �� �ប 
�� ប � ង� ន�� សូឞរក�� ខ� �នអ� ក
� យ� នល� បំផុត�ើយព�� � ម
�� �ងរកវ�ធី� រ� រក�� ល 
និង ករបស់អ� ក។

�� ើ� ន ល� ! អ� ក� ន�� ើជំ� នដំបូង 
�ើម��ីរក�� សុវត� ិ� ព។

តំបន់��លលីងតុន គឺ� ក�� �ងដ៏អ�� �រ��មួយ�ើម��ីរស់
�  ប៉ុ�� �� � ន� និភ័យបន� ិច បន� �ច។ 

�ើងជួប�� ទះ� ររ�� �យដី ខ��ល់ព���ះ 
ទឹកជំនន់ និង� ររអិល� ក់ដី� ញឹក� ប់។ 
�ើងក៏� ន� និភ័យពីស៊ូ� មីផង��រ។

� ព� សន� � ំង��ះ � នផលប៉ះ� ល់�� �ៀង�� �។ � 
ផ� ល់� រលំ� កក� �ង� រ�� ើដំ�ើរ� មក ទំ� ក់ទំនង
� មួយមនុស��� ទី�� � ញ់ និង�� ើ�� �ស់របស់� ំ� ច់។

�ើង� នគូសប�� �ក់នូវអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ
�ើម��ី�� ៀមខ� �នស�� �ប់�� �� រ និងសហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីឆ� ង� ត់�� �លំ� កៗប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីដ៏ធំមួយ
� យសុវត� ិ� ព និង� ន� ព� យ�� ួលបំផុត� ម��ល
� ច�� ើ� � ន។ � មរយៈ� រចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន
� រជូនដំណឹង��លអ� ក�ើប��� នប�� ប់� ជំ� ន
ដំបូង! ឥឡ�វ� ប់�� ើមបន� �� ើអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ� ន 
ឥឡ�វ��ះ យប់��ះ និងពីរចុងស�� �ហ៍�� �យ ដូ�� �ះ 
�� �� ររបស់អ� ក� ន�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច។ 
ជំ� ននីមួយៗ ពិត� � ន�� � ជន៍ �� សិន 
�ើអ� ក� នសំនួរ សូម� ក់ទងមក�ើងខ� �ំ។

ពី�� ុម� រ� រ ���ម៉ូ WREMO
(��ះគឺ� � រ�� ល័យ�� ប់�� ង�� �ះមហន� � យក� �ងតំបន់
��លលីងតុន)

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency Hub)  

របស់អ� ក

២ អនុវត� �� �ប �� ប 
និង� ង

ចូលរួម

ប�� �ប់ពីរ�� �យដី៖

៣ ដឹងពីតំបន់ស៊ូ� មីរបស់អ� ក

Khmer Edition

�� ���ះ

Tsunami 
safe 
zone

១ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� នអនុវត�  �� �ប �� ប និង� ង ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើងដឹង� តំបន់ស៊ូ� មីរបស់�ើង� ឯ� ។ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

  � ន� និភ័យ��ស៊ូ� ម?ី
* �� �ស់ទីឱ��� នរហ័ស� � ន់ក�� �ង

សុវត� ិ� ព� យ�ើង ឬកង់ - ដី� ក 
ឬ�ើង�ើ។ សូមកុំ�ើកបរ។

* �ើរ� ម�� �ញ�ៀវស៊ូ� មី និង�� �កស�� �
ផ� �វជ�� �ស� តំបន់សុវត� ិ� ព��ល� 
ជិតបំផុត ឬ� ពី�ើប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។ 
បន� �� ើដំ�ើរ �ើម��ីឱ��អ� កដ���ៀត� ច
ជ�� �សខ� �ន� ន��រ។

  �� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយអ� កដ��

* ជួប�� �� ក�� �ងសុវត� ិ� ព��លអ� ក
� ន�� ើស��សរួចមុន��លព�� � ម
�� ឡប់� ផ� ះ

* �� សិន�ើ� ច ចូរ�� �ប់អ� កដ��� អ� ក
� នសុវត� ិ� ព � យ��ករ���កពី
�� �ន� ពរបស់អ� ក�ើ�� ព័ន� ផ��ព� 
ផ�� យសង� ម និង� មរយៈ� រ� 
សំ��ង។សូម�� ើ� រ ប៉ុ�� �កុំ��ទូរស័ព�  
�ើម��ី� ត់បន� យ� ពម� ញឹកក� �ង�� ព័ន� ។

  � យកកូនរបស់អ� ក

* សូម�� �កដ� អ� ក� ល់�� �ដឹងពីគ�� �ង
� ំង��ះ។ កុំ�� ើខ� �នឯង� ន�� �ះ�� �ក់
� យ� � � �ៀន � ��លកូនរបស់
អ� ក� នសុវត� ិ� ព� ក�� �ង����ង�ៀត! 
� យកកូនរបស់ អ� ក  � ��ល��ល� � ន
សុវត� ិ� ព��ប៉ុ�� �ះ! 

  �� ើឱ��ផ� ះរបស់អ� ក� ន
សុវត� ិ� ព

* បិទ�� �ស �ើម��ីប� � រ� រផ� �ះ� ��ល
��លអ� កឮ ឬធុំក� ិន�� �ស��ច�� �យ។

* បិទចរន� អគ� ីសនី �� សិន�ើ� ច់អគ� ិសនី 
ឬអ� ក�� �វ��ជ�� �ស��ញ។ ������ ើង
� ច�� �វ� នខូច� ត ��លអ� ក
មិន� ច�ើល�ើញ។

* បិទទឹក � ពិសស�ើអ� កគិត� � ន� រ
ខូច� តបំពង់បង� �រទឹក។ ទឹក��ល��ច�� �យ 
� ចបំ�� �ញផ� ះរបស់អ� ក។

   ទឹក និងអ� ម័យ
* � ំទឹក��លមិន�� �វ� នស�� �ត 

រយៈ��លមួយ� ទី មុន��ល�� ើ�  
ឬ� ក់អូ� ��ល ឬប� ីច (Bleach) �� ើ
ក� �ងផ� ះ និង�� �នក� ិនធម� � កន� ះ�� �ប�� �
� �� �� ក� �ងទឹក  ១០ លី�� ។ ទុក 
រយៈ��ល ៣០ � ទីមុន��លផឹក។

* កុំ� ក់ទឹកបង� ន់។ជីករន� ស�� �ប់� ក
សំណល់របស់អ� ក�� សិន�ើអ� ក� ច។ 
�� �ក់� �� �ត។

 សូមពិនិត���ើលអ� កជិត� ង
           របស់អ� ក
* �ើល��អ� ក��លរស់� ���� �ក់ឯង 

អ� ក��ល� ចចល័តពីក�� �ងមួយ
� ក�� �ងមួយ� នក�� ិត ឬអ� ក
��ល� ច�� �វ� រជំនួយប�� �ម។

* � ំ�� �� �� វ�ញ� មក 
� យ� រ��ករ���កជំ� ញ 
និងធន� នរបស់អ� ក។

 � មជ��មណ� លសហគមន៍
        ស�� � �ះប�� �ន់ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

* �� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ។

* �� សិន�ើអ� ក� ចផ� ល់ជំនួយ 
� យ��ករ���កធន� ន និងជំ� ញ។

* �ើម��ី�� មូល និង��ករ���កព័ត៌� ន 
អំពីអ� ី��ល� ន�ើត�ើង 
� ក� �ងសហគមន៍របស់អ� ក។

* �ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់
សហគមន៍ក� �ងតំបន់អ� ក�ើយប�� �ន
ព័ត៌� ន� មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រ
ប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� របស់អ� ក។

  សូមចូល� � ន់  
www.WREMO.nz 
ឬ�� �ប់វ�ទ���ស�� �ប់ព័ត៌� ន� សន� ។

រលកយក��ស៊ូ� មី គឺ� រលក� �� ើន��ល� កមកបន� �� ����ង�� ើន���ង។
រលក��ល � ក មកដំបូង�� ��ល� មិនធំប៉ុ�� �ន��។ ជ�� �សខ� �ន�� �មៗ� រក
ក�� �ង��ល� នសុវត� ិ� ព និងឆ� ងឱ��ផុតប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។

និ� យ� មួយអ� កជិត� ងអំពីរ�ៀប��លអ� ក�� ប់�� �� ចទទួល� ន
សុវត� ិ� ព - អ� កខ� ះ�� ��ល� �� �វ� រជំនួយប�� �ម។

�� �ងយល់� �ើក�� �ង��លអ� ករស់�  �� ើ� រ ឬ��ងកំ� ន�  
� នស� ិតក� �ងតំបន់ស៊ូ� មី��រឬ��។ �ើសិន� � ន សូម�� �ង
យល់ពីក�� �ង��លអ� ក�� �វ� �ើម��ីឱ��� នសុវត� ិ� ព។

  getprepared.nz/TsunamiZone
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រលកដំបូង� ចមកដល់ក� �ងរយៈ��ល�� ឹម�� 
១០� ទីប៉ុ�� �ះដូ�� �ះ�ើងមិន� ន��ល
��� ស�� �ប់ជូនដំណឹង� ផ� �វ� រ ដូច� 
កណ� ឹង� ទ៍ ឬសុី���ន� ះ��។ �ើង�� ឹម��
�� ើ� រជូនដំណឹងអំពីរលកយក��ស៊ូ� មី  
��ល� ប់�� ើម� ំងពីច�� �យ ដូច� � ��រ�ក
� ងត���ង។

រង� ំរហូតដល់ 
ច�� ស់� � ន
សុវត� ិ� ពមុននឹង
� ជិត�� �រ 
ឬចូលក� �ងទឹកសមុ�� 
ប�� �ប់ពី�� ឹត� ិ� រណ៍ 
រលកយក��ស៊ូ� មី

�� សិន�ើអ� ក� ជិត�� �រសមុ�� ក� �ងអំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី 
�ើយ� ររ�� �យ� ះ � ន រយៈ ��ល��ង ឬ�� �ំងសូម� ក��ញ។

� ��លរ�� �យដីក� �ងតំបន់ � រជូនដំណឹងពីរលកស៊ូ� មី��មួយគត់
��លអ� កនឹងទទួល គឺ� ររ�� �យដី��ះឯង។

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
(Community Emergency Hub) គឺ� ចំណ�ច�� មូលផ� �ំ
ស�� �ប់សហគមន៍របស់អ� ក។ មជ��មណ� ល��ះ 
�� �ប់�� �វ� ន��� �  មជ��មណ� ល� រ� រសុីវ�ល 
(Civil Defence Centres)  - ប៉ុ�� ��ើង� នប� �រ�� �ះ 
�ើម��ីឆ� �ះប�� �ំងពី� លបំណងរបស់មជ��មណ� ល��ះ។

ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំមួយ អ� ករស់� ក� �ងតំបន់ដូចអ� ក គួរ��
�� មូលផ� �ំ�� �� មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់សហគមន៍អ� ក� យ�� ើ
ជំ� ញ និងធន� ន��លអ� ក� ន។

 �� �ងរកមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍
           ��ល� ជិតអ� កបំផុត � យចូល� � ន់
           ��ហទំព័រ getprepared.nz/Hubs

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
� នឧបករណ៍� ប់�� ើម� មូល�� �ន ��ល� នដូច�  
ស�� �រៈ� រ�� ល័យ វ�ទ��� AM/FM ��នទី និងវ�ទ���
ទំ� ក់ទំនង� មក របសមជ��មណ� ល � រ� រសុីវ�ល 
��លអនុ�� �តឱ��� ន� រទំ� ក់ទំនង� មួយ
មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� 
តំបន់របស់អ� ក។

� ក� �ងមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ មិន
� នរបស់របរផ� ត់ផ� ង់ប�� �ន់ប�� �ម��។

ខណៈ��ល��លអ� កកំពុងចូល� � ន់
��ហទំព័រ getprepared.nz:

សូមចូល� � ន់� ស័យ�� �ន����ហទំព័រ� ង�ើពីមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ក� �ងមូល�� �នរបស់អ� ក�ើម��ីពិនិត���ើល��ន� រ
�� ើយតបសហគមន៍។

�ើល��នទីតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី �ើម��ីដឹង� �ើតំបន់� ��លអ� ក
រស់� �� ើ� រ និង��ងកំ� ន� ស� ិត� ក� �ងតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី។

ចូល� � ន់��ហទំព័រ www.WREMO.nz ។ 
��ះគឺ� ក�� �ង��លអ� កនឹងចូល� � ន់ �ើម��ីទទួល� នព័ត៌� ន
��លគួរឱ��ទុកចិត� � ��ល� ន� សន� ។

1

2

3

១ ចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន� រ

ជូនដំណឹងថ� ីៗ និង� ម� ន 

់មន ុ  �� ភពព័ត៌� នដ៏ល�  ក� �ង��ល� ន� សន� គឺ៖

 ��ហទំព័រ� សន� របស់ WREMO
         សូមចូល� � ន់ www.WREMO.nz

 ��ហទំព័រ FACEBOOK របស់ WREMO
          សូមចុច LIKE � �ើfacebook.com/WREMOnz

 ��ហទំព័រ Twitter របស់ WREMO សូមចុច 
         FOLLOW � �ើ @WREMOinfo

 ចូល� � ន់��ហទំព័រ និង�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម
          របស់�� ុម�� ឹក�� តំបន់របស់អ� ក

  �� �ប់វ�ទ���ណ���ល����ឡង់ និង�� �នីយ៍វ�ទ���ក� �ង�� ុក

ឥលូវ��ះ 
��ល��ះ

� ញចុះ

ឥលូវ��ះ

� ញយកកម� វិធី��ះ

� ញយកកម� វ�ធី� រ� រ�� �ះ�� �ក់របស់� ក� ទ�� ហម
ណ���ល����ឡង់។ អ� ក�� �វ�� �កដ� � រជូនដំណឹងទូ�  
(General Notifi cations) �� �វ� ន��ីក ដូ�� �ះ WREMO 
� ចជូនដំណឹងដល់អ� កក� �ង�� �� ន� សន� ��ល� ច� ន
�� �ះ�� �ក់់់ដល់ជីវ�ត។ WREMO នឹង�� �ីរ� រជូនដំណឹង
��� ��ល��លសុវត� ិ� ព�� �ល់ខ� �នអ� កស� ិតក� �ង�� �ះ�� �ក់។ 
អ� ក� ច�� �ស់ផ� �រ� រជូនដំណឹង����ង�ៀត��ីម��ីទទួល� ន
��ដំណឹងអ� ី��លអ� កចង់� ន។ សូម� ំ�  ��ះគឺ� តំបន់
��លីងតុន ��ីយអ� ក�� ��ល� មិនចង់ទទួល� ន� រជូន
ដំណឹងអំពីខ��ល់� ះ��។

� ��ល��លអ� កទទួល� ន� រជូូនដំណឹង

សូម�� �ី� ម� រ��� ំ ��ីយ��ករ���កពត៌� ន� ��ី
�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម ឬ�� �ីរ� រ� � ន់មនុស����លអ� ក
យកចិត� ទុក� ក់។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! ពួក�ើង� នចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួលដំណឹង� សន� ២៣៤៥៦៧៨

� រ��� ំក� �ង
��ត�ុ រណ៍រ�� �យ
��នដី 

យក� រ��� ំ��ះ �ើយ�� ៀមខ� �នរួច� �� �ចមុន

��តុ� រណ៍រ�� �យដី 

វគ� សិក�� �� ៀមស�� � �ះប�� �ន់
� យឥតគិត�� �

�ៀនពីរ�ៀបជួយ�� �� រ និងសហគមន៍
របស់អ� កឱ����ះ�� ៀមលក� ណៈ�� ើយតប 
និង�� �ក �ើងវ�ញ ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំ។ 
អ� កនឹងជួយឱ��សហគមន៍របស់អ� កទទួល
� នព័ត៌� ន�� ៀមខ� �ន និង�� �ប់
ទំ� ក់ទំនង� ន់���� �ើរ។

 ចុះ�� �ះចូលវគ� សិក�� របស់�ើង
          សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ៖
           getprepared.nz/
           Courses

   អ� កក៏� ច�� �យ� អ� កស� ័�� 
ចិត� របស់ ���ម៉ូ (WREMO) 
�ើម��ីជួយសហគមន៍របស់អ� ក  
�� ៀម ខ� �ន និង�� ើយតប 
� យចូល� � ន់��ហទំព័រ៖  
getprepared.nz/
Volunteer

សិ�� �� � ស� ីពី� របន� �� ើ
� ណិជ� កម� � យឥតគិត�� �

�� សិន�ើអ� ក�� កប� ជីវកម�  
ឬ� នអង� � រសហគមន៍ 
អ� កនឹងចង់ឱ��� ដំ�ើរ� របន�  
ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� នតូច ឬធំ។

អតិថិជន និងបុគ� លិករបស់អ� ក 
ពឹង�� �ក�ើអ� ក។ សិ�� �� � របស់�ើង 
នឹងជួយអ� ក និងបុគ� លិករបស់អ� កឱ���� ៀម
ខ� �ន�ើម��ីបន� �� តិបត� ិ� រ និង
�� ើ� រស�� �ចចិត� � ន់���� �ើរ 
ស�� �ប់� ជីវកម� របស់អ� ក 
� ��ល� ន� ព� នតឹង។

អ� កចូលរួមសិ�� �� �  
នឹង� ក��ញ� � មួយ
� រយល់ដឹងពីមូល�� �ន�� ឹះ��� រ
�� ើ��ន� រនិរន� រ� ព� ជីវកម�  
� ទូ� ំងតំបន់��លលីងតុន។

   សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពីវគ� សិ�� �� � ស� ីពី
� របន� �� ើ� ណិជ� កម�            
getprepared.nz/Businesses

��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍

អ� ក� មនុស����ល� ចចូលរួមក� �ង 
��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍របស់អ� ក។ 
�� �ងយល់ពី��ន� រ��លកំពុង� ន 
និងរ�ៀប��លអ� ក� ចចូលរួមចំ��ក។ 
អ� ក� នចំ��ះដឹងដ៏� នត�� �អំពី
សហគមន៍របស់អ� ក��លនឹងជួយ�� ើឱ��
� ន់���� �ើរ។

   
សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពី��ន� រ�� ើយតប
សហគមន៍ 
getprepared.nz/
ResponsePlan

� ក់ទង មក ពួក �ើង

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

�ើងដឹង� មជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍

 ក� �ងមូល�� �នរបស់�ើង� ឯ� 
 និងរ�ៀប��ល�ើង� ច

ជួយសហគមន៍របស់�ើង។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�� សិន�ើអ� កមិន� ច�� �ប �� ប និង� ង� ន�� សូមទប់ខ� �នរបស់អ� ក 
ឱ�� អស់ពី សមត� � ព  �ើយព�� � មរកវ�ធី�ើម��ី� រ� រក�� ល 
និងករបស់អ� ក។ អ� កជំ� ញអន� រ� តិដឹង� អ� ក� ច� ត់បន� យឱ� ស
��� ររងរបួសរបស់អ� ក� ន �� សិន�ើអ� ក�� �ប �� ប និង� ង 
ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី។

� ររងរបួស� គ�� ើនក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី 
ប�� �លមកពី�� ឿងស�� �រ�ម ស�� �រៈ លម�  ក� �ង ផ� ះ និងស�� �រៈ� ងសង់ 
ដូច� ����ង ពិ� ន � � ង� រដួលរលំអ� រ។

ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី៖

� ក� �ងផ� ះ - � � ងក� �ងរហូតដល់� ររ�� �យ
ប�� ប់ �ើយ� នសុវត� ិ� ពក� �ង� រ� ក��ញ។ 
� ក��ញពីអ� រ� យ�� ុង�� យ័ត�  និង�� យ័ត� ចំ� ះវត� ���ល�� �ក់។

� ក� �ងអ� រខ� ស់ - ដូច�� �នឹង� ង�ើ 
សូមកុំ�� � ប់��ញ�� � � យ� រ�� កណ� ឹងអគ� ីភ័យ � ទ៍ ។

� � ង�� � - ��ញឱ���� �យពីអ� រ �ើម�ើ 
និង������ ើងអគ� ិសនី ប�� �ប់មក�� �ប �� ប  និង� ង 
រហូតដល់� ររ�� �យប�� ប់។

� �ើផ� �វម� ញឹក - កុំ� �ើផ� �វ�ើរ �� �ះ� ចនឹង� នវត� �
�� �ក់ពីអ� រជុំវ�ញមក�ើអ� ក។

�� សិន�ើអ� កមិន� ចអនុវត�  �� �ប 
�� ប � ង� ន�� សូឞរក�� ខ� �នអ� ក
� យ� នល� បំផុត�ើយព�� � ម
�� �ងរកវ�ធី� រ� រក�� ល 
និង ករបស់អ� ក។

�� ើ� ន ល� ! អ� ក� ន�� ើជំ� នដំបូង 
�ើម��ីរក�� សុវត� ិ� ព។

តំបន់��លលីងតុន គឺ� ក�� �ងដ៏អ�� �រ��មួយ�ើម��ីរស់
�  ប៉ុ�� �� � ន� និភ័យបន� ិច បន� �ច។ 

�ើងជួប�� ទះ� ររ�� �យដី ខ��ល់ព���ះ 
ទឹកជំនន់ និង� ររអិល� ក់ដី� ញឹក� ប់។ 
�ើងក៏� ន� និភ័យពីស៊ូ� មីផង��រ។

� ព� សន� � ំង��ះ � នផលប៉ះ� ល់�� �ៀង�� �។ � 
ផ� ល់� រលំ� កក� �ង� រ�� ើដំ�ើរ� មក ទំ� ក់ទំនង
� មួយមនុស��� ទី�� � ញ់ និង�� ើ�� �ស់របស់� ំ� ច់។

�ើង� នគូសប�� �ក់នូវអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ
�ើម��ី�� ៀមខ� �នស�� �ប់�� �� រ និងសហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីឆ� ង� ត់�� �លំ� កៗប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីដ៏ធំមួយ
� យសុវត� ិ� ព និង� ន� ព� យ�� ួលបំផុត� ម��ល
� ច�� ើ� � ន។ � មរយៈ� រចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន
� រជូនដំណឹង��លអ� ក�ើប��� នប�� ប់� ជំ� ន
ដំបូង! ឥឡ�វ� ប់�� ើមបន� �� ើអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ� ន 
ឥឡ�វ��ះ យប់��ះ និងពីរចុងស�� �ហ៍�� �យ ដូ�� �ះ 
�� �� ររបស់អ� ក� ន�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច។ 
ជំ� ននីមួយៗ ពិត� � ន�� � ជន៍ �� សិន 
�ើអ� ក� នសំនួរ សូម� ក់ទងមក�ើងខ� �ំ។

ពី�� ុម� រ� រ ���ម៉ូ WREMO
(��ះគឺ� � រ�� ល័យ�� ប់�� ង�� �ះមហន� � យក� �ងតំបន់
��លលីងតុន)

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency Hub)  

របស់អ� ក

២ អនុវត� �� �ប �� ប 
និង� ង

ចូលរួម

ប�� �ប់ពីរ�� �យដី៖

៣ ដឹងពីតំបន់ស៊ូ� មីរបស់អ� ក

Khmer Edition



�� ���ះ

Tsunami 
safe 
zone

១ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� នអនុវត�  �� �ប �� ប និង� ង ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើងដឹង� តំបន់ស៊ូ� មីរបស់�ើង� ឯ� ។ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

  � ន� និភ័យ��ស៊ូ� ម?ី
* �� �ស់ទីឱ��� នរហ័ស� � ន់ក�� �ង

សុវត� ិ� ព� យ�ើង ឬកង់ - ដី� ក 
ឬ�ើង�ើ។ សូមកុំ�ើកបរ។

* �ើរ� ម�� �ញ�ៀវស៊ូ� មី និង�� �កស�� �
ផ� �វជ�� �ស� តំបន់សុវត� ិ� ព��ល� 
ជិតបំផុត ឬ� ពី�ើប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។ 
បន� �� ើដំ�ើរ �ើម��ីឱ��អ� កដ���ៀត� ច
ជ�� �សខ� �ន� ន��រ។

  �� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយអ� កដ��

* ជួប�� �� ក�� �ងសុវត� ិ� ព��លអ� ក
� ន�� ើស��សរួចមុន��លព�� � ម
�� ឡប់� ផ� ះ

* �� សិន�ើ� ច ចូរ�� �ប់អ� កដ��� អ� ក
� នសុវត� ិ� ព � យ��ករ���កពី
�� �ន� ពរបស់អ� ក�ើ�� ព័ន� ផ��ព� 
ផ�� យសង� ម និង� មរយៈ� រ� 
សំ��ង។សូម�� ើ� រ ប៉ុ�� �កុំ��ទូរស័ព�  
�ើម��ី� ត់បន� យ� ពម� ញឹកក� �ង�� ព័ន� ។

  � យកកូនរបស់អ� ក

* សូម�� �កដ� អ� ក� ល់�� �ដឹងពីគ�� �ង
� ំង��ះ។ កុំ�� ើខ� �នឯង� ន�� �ះ�� �ក់
� យ� � � �ៀន � ��លកូនរបស់
អ� ក� នសុវត� ិ� ព� ក�� �ង����ង�ៀត! 
� យកកូនរបស់ អ� ក  � ��ល��ល� � ន
សុវត� ិ� ព��ប៉ុ�� �ះ! 

  �� ើឱ��ផ� ះរបស់អ� ក� ន
សុវត� ិ� ព

* បិទ�� �ស �ើម��ីប� � រ� រផ� �ះ� ��ល
��លអ� កឮ ឬធុំក� ិន�� �ស��ច�� �យ។

* បិទចរន� អគ� ីសនី �� សិន�ើ� ច់អគ� ិសនី 
ឬអ� ក�� �វ��ជ�� �ស��ញ។ ������ ើង
� ច�� �វ� នខូច� ត ��លអ� ក
មិន� ច�ើល�ើញ។

* បិទទឹក � ពិសស�ើអ� កគិត� � ន� រ
ខូច� តបំពង់បង� �រទឹក។ ទឹក��ល��ច�� �យ 
� ចបំ�� �ញផ� ះរបស់អ� ក។

   ទឹក និងអ� ម័យ
* � ំទឹក��លមិន�� �វ� នស�� �ត 

រយៈ��លមួយ� ទី មុន��ល�� ើ�  
ឬ� ក់អូ� ��ល ឬប� ីច (Bleach) �� ើ
ក� �ងផ� ះ និង�� �នក� ិនធម� � កន� ះ�� �ប�� �
� �� �� ក� �ងទឹក  ១០ លី�� ។ ទុក 
រយៈ��ល ៣០ � ទីមុន��លផឹក។

* កុំ� ក់ទឹកបង� ន់។ជីករន� ស�� �ប់� ក
សំណល់របស់អ� ក�� សិន�ើអ� ក� ច។ 
�� �ក់� �� �ត។

 សូមពិនិត���ើលអ� កជិត� ង
           របស់អ� ក
* �ើល��អ� ក��លរស់� ���� �ក់ឯង 

អ� ក��ល� ចចល័តពីក�� �ងមួយ
� ក�� �ងមួយ� នក�� ិត ឬអ� ក
��ល� ច�� �វ� រជំនួយប�� �ម។

* � ំ�� �� �� វ�ញ� មក 
� យ� រ��ករ���កជំ� ញ 
និងធន� នរបស់អ� ក។

 � មជ��មណ� លសហគមន៍
        ស�� � �ះប�� �ន់ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

* �� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ។

* �� សិន�ើអ� ក� ចផ� ល់ជំនួយ 
� យ��ករ���កធន� ន និងជំ� ញ។

* �ើម��ី�� មូល និង��ករ���កព័ត៌� ន 
អំពីអ� ី��ល� ន�ើត�ើង 
� ក� �ងសហគមន៍របស់អ� ក។

* �ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់
សហគមន៍ក� �ងតំបន់អ� ក�ើយប�� �ន
ព័ត៌� ន� មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រ
ប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� របស់អ� ក។

  សូមចូល� � ន់  
www.WREMO.nz 
ឬ�� �ប់វ�ទ���ស�� �ប់ព័ត៌� ន� សន� ។

រលកយក��ស៊ូ� មី គឺ� រលក� �� ើន��ល� កមកបន� �� ����ង�� ើន���ង។
រលក��ល � ក មកដំបូង�� ��ល� មិនធំប៉ុ�� �ន��។ ជ�� �សខ� �ន�� �មៗ� រក
ក�� �ង��ល� នសុវត� ិ� ព និងឆ� ងឱ��ផុតប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។

និ� យ� មួយអ� កជិត� ងអំពីរ�ៀប��លអ� ក�� ប់�� �� ចទទួល� ន
សុវត� ិ� ព - អ� កខ� ះ�� ��ល� �� �វ� រជំនួយប�� �ម។

�� �ងយល់� �ើក�� �ង��លអ� ករស់�  �� ើ� រ ឬ��ងកំ� ន�  
� នស� ិតក� �ងតំបន់ស៊ូ� មី��រឬ��។ �ើសិន� � ន សូម�� �ង
យល់ពីក�� �ង��លអ� ក�� �វ� �ើម��ីឱ��� នសុវត� ិ� ព។

  getprepared.nz/TsunamiZone
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រលកដំបូង� ចមកដល់ក� �ងរយៈ��ល�� ឹម�� 
១០� ទីប៉ុ�� �ះដូ�� �ះ�ើងមិន� ន��ល
��� ស�� �ប់ជូនដំណឹង� ផ� �វ� រ ដូច� 
កណ� ឹង� ទ៍ ឬសុី���ន� ះ��។ �ើង�� ឹម��
�� ើ� រជូនដំណឹងអំពីរលកយក��ស៊ូ� មី  
��ល� ប់�� ើម� ំងពីច�� �យ ដូច� � ��រ�ក
� ងត���ង។

រង� ំរហូតដល់ 
ច�� ស់� � ន
សុវត� ិ� ពមុននឹង
� ជិត�� �រ 
ឬចូលក� �ងទឹកសមុ�� 
ប�� �ប់ពី�� ឹត� ិ� រណ៍ 
រលកយក��ស៊ូ� មី

�� សិន�ើអ� ក� ជិត�� �រសមុ�� ក� �ងអំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី 
�ើយ� ររ�� �យ� ះ � ន រយៈ ��ល��ង ឬ�� �ំងសូម� ក��ញ។

� ��លរ�� �យដីក� �ងតំបន់ � រជូនដំណឹងពីរលកស៊ូ� មី��មួយគត់
��លអ� កនឹងទទួល គឺ� ររ�� �យដី��ះឯង។

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
(Community Emergency Hub) គឺ� ចំណ�ច�� មូលផ� �ំ
ស�� �ប់សហគមន៍របស់អ� ក។ មជ��មណ� ល��ះ 
�� �ប់�� �វ� ន��� �  មជ��មណ� ល� រ� រសុីវ�ល 
(Civil Defence Centres)  - ប៉ុ�� ��ើង� នប� �រ�� �ះ 
�ើម��ីឆ� �ះប�� �ំងពី� លបំណងរបស់មជ��មណ� ល��ះ។

ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំមួយ អ� ករស់� ក� �ងតំបន់ដូចអ� ក គួរ��
�� មូលផ� �ំ�� �� មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់សហគមន៍អ� ក� យ�� ើ
ជំ� ញ និងធន� ន��លអ� ក� ន។

 �� �ងរកមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍
           ��ល� ជិតអ� កបំផុត � យចូល� � ន់
           ��ហទំព័រ getprepared.nz/Hubs

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
� នឧបករណ៍� ប់�� ើម� មូល�� �ន ��ល� នដូច�  
ស�� �រៈ� រ�� ល័យ វ�ទ��� AM/FM ��នទី និងវ�ទ���
ទំ� ក់ទំនង� មក របសមជ��មណ� ល � រ� រសុីវ�ល 
��លអនុ�� �តឱ��� ន� រទំ� ក់ទំនង� មួយ
មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� 
តំបន់របស់អ� ក។

� ក� �ងមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ មិន
� នរបស់របរផ� ត់ផ� ង់ប�� �ន់ប�� �ម��។

ខណៈ��ល��លអ� កកំពុងចូល� � ន់
��ហទំព័រ getprepared.nz:

សូមចូល� � ន់� ស័យ�� �ន����ហទំព័រ� ង�ើពីមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ក� �ងមូល�� �នរបស់អ� ក�ើម��ីពិនិត���ើល��ន� រ
�� ើយតបសហគមន៍។

�ើល��នទីតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី �ើម��ីដឹង� �ើតំបន់� ��លអ� ក
រស់� �� ើ� រ និង��ងកំ� ន� ស� ិត� ក� �ងតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី។

ចូល� � ន់��ហទំព័រ www.WREMO.nz ។ 
��ះគឺ� ក�� �ង��លអ� កនឹងចូល� � ន់ �ើម��ីទទួល� នព័ត៌� ន
��លគួរឱ��ទុកចិត� � ��ល� ន� សន� ។

1

2
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១ ចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន� រ

ជូនដំណឹងថ� ីៗ និង� ម� ន 

់មន ុ  �� ភពព័ត៌� នដ៏ល�  ក� �ង��ល� ន� សន� គឺ៖

 ��ហទំព័រ� សន� របស់ WREMO
         សូមចូល� � ន់ www.WREMO.nz

 ��ហទំព័រ FACEBOOK របស់ WREMO
          សូមចុច LIKE � �ើfacebook.com/WREMOnz

 ��ហទំព័រ Twitter របស់ WREMO សូមចុច 
         FOLLOW � �ើ @WREMOinfo

 ចូល� � ន់��ហទំព័រ និង�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម
          របស់�� ុម�� ឹក�� តំបន់របស់អ� ក

  �� �ប់វ�ទ���ណ���ល����ឡង់ និង�� �នីយ៍វ�ទ���ក� �ង�� ុក

ឥលូវ��ះ 
��ល��ះ

� ញចុះ

ឥលូវ��ះ

� ញយកកម� វិធី��ះ

� ញយកកម� វ�ធី� រ� រ�� �ះ�� �ក់របស់� ក� ទ�� ហម
ណ���ល����ឡង់។ អ� ក�� �វ�� �កដ� � រជូនដំណឹងទូ�  
(General Notifi cations) �� �វ� ន��ីក ដូ�� �ះ WREMO 
� ចជូនដំណឹងដល់អ� កក� �ង�� �� ន� សន� ��ល� ច� ន
�� �ះ�� �ក់់់ដល់ជីវ�ត។ WREMO នឹង�� �ីរ� រជូនដំណឹង
��� ��ល��លសុវត� ិ� ព�� �ល់ខ� �នអ� កស� ិតក� �ង�� �ះ�� �ក់។ 
អ� ក� ច�� �ស់ផ� �រ� រជូនដំណឹង����ង�ៀត��ីម��ីទទួល� ន
��ដំណឹងអ� ី��លអ� កចង់� ន។ សូម� ំ�  ��ះគឺ� តំបន់
��លីងតុន ��ីយអ� ក�� ��ល� មិនចង់ទទួល� ន� រជូន
ដំណឹងអំពីខ��ល់� ះ��។

� ��ល��លអ� កទទួល� ន� រជូូនដំណឹង

សូម�� �ី� ម� រ��� ំ ��ីយ��ករ���កពត៌� ន� ��ី
�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម ឬ�� �ីរ� រ� � ន់មនុស����លអ� ក
យកចិត� ទុក� ក់។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! ពួក�ើង� នចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួលដំណឹង� សន� ២៣៤៥៦៧៨

� រ��� ំក� �ង
��ត�ុ រណ៍រ�� �យ
��នដី 

យក� រ��� ំ��ះ �ើយ�� ៀមខ� �នរួច� �� �ចមុន

��តុ� រណ៍រ�� �យដី 

វគ� សិក�� �� ៀមស�� � �ះប�� �ន់
� យឥតគិត�� �

�ៀនពីរ�ៀបជួយ�� �� រ និងសហគមន៍
របស់អ� កឱ����ះ�� ៀមលក� ណៈ�� ើយតប 
និង�� �ក �ើងវ�ញ ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំ។ 
អ� កនឹងជួយឱ��សហគមន៍របស់អ� កទទួល
� នព័ត៌� ន�� ៀមខ� �ន និង�� �ប់
ទំ� ក់ទំនង� ន់���� �ើរ។

 ចុះ�� �ះចូលវគ� សិក�� របស់�ើង
          សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ៖
           getprepared.nz/
           Courses

   អ� កក៏� ច�� �យ� អ� កស� ័�� 
ចិត� របស់ ���ម៉ូ (WREMO) 
�ើម��ីជួយសហគមន៍របស់អ� ក  
�� ៀម ខ� �ន និង�� ើយតប 
� យចូល� � ន់��ហទំព័រ៖  
getprepared.nz/
Volunteer

សិ�� �� � ស� ីពី� របន� �� ើ
� ណិជ� កម� � យឥតគិត�� �

�� សិន�ើអ� ក�� កប� ជីវកម�  
ឬ� នអង� � រសហគមន៍ 
អ� កនឹងចង់ឱ��� ដំ�ើរ� របន�  
ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� នតូច ឬធំ។

អតិថិជន និងបុគ� លិករបស់អ� ក 
ពឹង�� �ក�ើអ� ក។ សិ�� �� � របស់�ើង 
នឹងជួយអ� ក និងបុគ� លិករបស់អ� កឱ���� ៀម
ខ� �ន�ើម��ីបន� �� តិបត� ិ� រ និង
�� ើ� រស�� �ចចិត� � ន់���� �ើរ 
ស�� �ប់� ជីវកម� របស់អ� ក 
� ��ល� ន� ព� នតឹង។

អ� កចូលរួមសិ�� �� �  
នឹង� ក��ញ� � មួយ
� រយល់ដឹងពីមូល�� �ន�� ឹះ��� រ
�� ើ��ន� រនិរន� រ� ព� ជីវកម�  
� ទូ� ំងតំបន់��លលីងតុន។

   សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពីវគ� សិ�� �� � ស� ីពី
� របន� �� ើ� ណិជ� កម�            
getprepared.nz/Businesses

��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍

អ� ក� មនុស����ល� ចចូលរួមក� �ង 
��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍របស់អ� ក។ 
�� �ងយល់ពី��ន� រ��លកំពុង� ន 
និងរ�ៀប��លអ� ក� ចចូលរួមចំ��ក។ 
អ� ក� នចំ��ះដឹងដ៏� នត�� �អំពី
សហគមន៍របស់អ� ក��លនឹងជួយ�� ើឱ��
� ន់���� �ើរ។

   
សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពី��ន� រ�� ើយតប
សហគមន៍ 
getprepared.nz/
ResponsePlan

� ក់ទង មក ពួក �ើង

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

�ើងដឹង� មជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍

 ក� �ងមូល�� �នរបស់�ើង� ឯ� 
 និងរ�ៀប��ល�ើង� ច

ជួយសហគមន៍របស់�ើង។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�� សិន�ើអ� កមិន� ច�� �ប �� ប និង� ង� ន�� សូមទប់ខ� �នរបស់អ� ក 
ឱ�� អស់ពី សមត� � ព  �ើយព�� � មរកវ�ធី�ើម��ី� រ� រក�� ល 
និងករបស់អ� ក។ អ� កជំ� ញអន� រ� តិដឹង� អ� ក� ច� ត់បន� យឱ� ស
��� ររងរបួសរបស់អ� ក� ន �� សិន�ើអ� ក�� �ប �� ប និង� ង 
ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី។

� ររងរបួស� គ�� ើនក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី 
ប�� �លមកពី�� ឿងស�� �រ�ម ស�� �រៈ លម�  ក� �ង ផ� ះ និងស�� �រៈ� ងសង់ 
ដូច� ����ង ពិ� ន � � ង� រដួលរលំអ� រ។

ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី៖

� ក� �ងផ� ះ - � � ងក� �ងរហូតដល់� ររ�� �យ
ប�� ប់ �ើយ� នសុវត� ិ� ពក� �ង� រ� ក��ញ។ 
� ក��ញពីអ� រ� យ�� ុង�� យ័ត�  និង�� យ័ត� ចំ� ះវត� ���ល�� �ក់។

� ក� �ងអ� រខ� ស់ - ដូច�� �នឹង� ង�ើ 
សូមកុំ�� � ប់��ញ�� � � យ� រ�� កណ� ឹងអគ� ីភ័យ � ទ៍ ។

� � ង�� � - ��ញឱ���� �យពីអ� រ �ើម�ើ 
និង������ ើងអគ� ិសនី ប�� �ប់មក�� �ប �� ប  និង� ង 
រហូតដល់� ររ�� �យប�� ប់។

� �ើផ� �វម� ញឹក - កុំ� �ើផ� �វ�ើរ �� �ះ� ចនឹង� នវត� �
�� �ក់ពីអ� រជុំវ�ញមក�ើអ� ក។

�� សិន�ើអ� កមិន� ចអនុវត�  �� �ប 
�� ប � ង� ន�� សូឞរក�� ខ� �នអ� ក
� យ� នល� បំផុត�ើយព�� � ម
�� �ងរកវ�ធី� រ� រក�� ល 
និង ករបស់អ� ក។

�� ើ� ន ល� ! អ� ក� ន�� ើជំ� នដំបូង 
�ើម��ីរក�� សុវត� ិ� ព។

តំបន់��លលីងតុន គឺ� ក�� �ងដ៏អ�� �រ��មួយ�ើម��ីរស់
�  ប៉ុ�� �� � ន� និភ័យបន� ិច បន� �ច។ 

�ើងជួប�� ទះ� ររ�� �យដី ខ��ល់ព���ះ 
ទឹកជំនន់ និង� ររអិល� ក់ដី� ញឹក� ប់។ 
�ើងក៏� ន� និភ័យពីស៊ូ� មីផង��រ។

� ព� សន� � ំង��ះ � នផលប៉ះ� ល់�� �ៀង�� �។ � 
ផ� ល់� រលំ� កក� �ង� រ�� ើដំ�ើរ� មក ទំ� ក់ទំនង
� មួយមនុស��� ទី�� � ញ់ និង�� ើ�� �ស់របស់� ំ� ច់។

�ើង� នគូសប�� �ក់នូវអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ
�ើម��ី�� ៀមខ� �នស�� �ប់�� �� រ និងសហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីឆ� ង� ត់�� �លំ� កៗប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីដ៏ធំមួយ
� យសុវត� ិ� ព និង� ន� ព� យ�� ួលបំផុត� ម��ល
� ច�� ើ� � ន។ � មរយៈ� រចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន
� រជូនដំណឹង��លអ� ក�ើប��� នប�� ប់� ជំ� ន
ដំបូង! ឥឡ�វ� ប់�� ើមបន� �� ើអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ� ន 
ឥឡ�វ��ះ យប់��ះ និងពីរចុងស�� �ហ៍�� �យ ដូ�� �ះ 
�� �� ររបស់អ� ក� ន�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច។ 
ជំ� ននីមួយៗ ពិត� � ន�� � ជន៍ �� សិន 
�ើអ� ក� នសំនួរ សូម� ក់ទងមក�ើងខ� �ំ។

ពី�� ុម� រ� រ ���ម៉ូ WREMO
(��ះគឺ� � រ�� ល័យ�� ប់�� ង�� �ះមហន� � យក� �ងតំបន់
��លលីងតុន)

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency Hub)  

របស់អ� ក

២ អនុវត� �� �ប �� ប 
និង� ង

ចូលរួម

ប�� �ប់ពីរ�� �យដី៖

៣ ដឹងពីតំបន់ស៊ូ� មីរបស់អ� ក

Khmer Edition



�� ���ះ

Tsunami 
safe 
zone

១ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� នអនុវត�  �� �ប �� ប និង� ង ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើងដឹង� តំបន់ស៊ូ� មីរបស់�ើង� ឯ� ។ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

  � ន� និភ័យ��ស៊ូ� ម?ី
* �� �ស់ទីឱ��� នរហ័ស� � ន់ក�� �ង

សុវត� ិ� ព� យ�ើង ឬកង់ - ដី� ក 
ឬ�ើង�ើ។ សូមកុំ�ើកបរ។

* �ើរ� ម�� �ញ�ៀវស៊ូ� មី និង�� �កស�� �
ផ� �វជ�� �ស� តំបន់សុវត� ិ� ព��ល� 
ជិតបំផុត ឬ� ពី�ើប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។ 
បន� �� ើដំ�ើរ �ើម��ីឱ��អ� កដ���ៀត� ច
ជ�� �សខ� �ន� ន��រ។

  �� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយអ� កដ��

* ជួប�� �� ក�� �ងសុវត� ិ� ព��លអ� ក
� ន�� ើស��សរួចមុន��លព�� � ម
�� ឡប់� ផ� ះ

* �� សិន�ើ� ច ចូរ�� �ប់អ� កដ��� អ� ក
� នសុវត� ិ� ព � យ��ករ���កពី
�� �ន� ពរបស់អ� ក�ើ�� ព័ន� ផ��ព� 
ផ�� យសង� ម និង� មរយៈ� រ� 
សំ��ង។សូម�� ើ� រ ប៉ុ�� �កុំ��ទូរស័ព�  
�ើម��ី� ត់បន� យ� ពម� ញឹកក� �ង�� ព័ន� ។

  � យកកូនរបស់អ� ក

* សូម�� �កដ� អ� ក� ល់�� �ដឹងពីគ�� �ង
� ំង��ះ។ កុំ�� ើខ� �នឯង� ន�� �ះ�� �ក់
� យ� � � �ៀន � ��លកូនរបស់
អ� ក� នសុវត� ិ� ព� ក�� �ង����ង�ៀត! 
� យកកូនរបស់ អ� ក  � ��ល��ល� � ន
សុវត� ិ� ព��ប៉ុ�� �ះ! 

  �� ើឱ��ផ� ះរបស់អ� ក� ន
សុវត� ិ� ព

* បិទ�� �ស �ើម��ីប� � រ� រផ� �ះ� ��ល
��លអ� កឮ ឬធុំក� ិន�� �ស��ច�� �យ។

* បិទចរន� អគ� ីសនី �� សិន�ើ� ច់អគ� ិសនី 
ឬអ� ក�� �វ��ជ�� �ស��ញ។ ������ ើង
� ច�� �វ� នខូច� ត ��លអ� ក
មិន� ច�ើល�ើញ។

* បិទទឹក � ពិសស�ើអ� កគិត� � ន� រ
ខូច� តបំពង់បង� �រទឹក។ ទឹក��ល��ច�� �យ 
� ចបំ�� �ញផ� ះរបស់អ� ក។

   ទឹក និងអ� ម័យ
* � ំទឹក��លមិន�� �វ� នស�� �ត 

រយៈ��លមួយ� ទី មុន��ល�� ើ�  
ឬ� ក់អូ� ��ល ឬប� ីច (Bleach) �� ើ
ក� �ងផ� ះ និង�� �នក� ិនធម� � កន� ះ�� �ប�� �
� �� �� ក� �ងទឹក  ១០ លី�� ។ ទុក 
រយៈ��ល ៣០ � ទីមុន��លផឹក។

* កុំ� ក់ទឹកបង� ន់។ជីករន� ស�� �ប់� ក
សំណល់របស់អ� ក�� សិន�ើអ� ក� ច។ 
�� �ក់� �� �ត។

 សូមពិនិត���ើលអ� កជិត� ង
           របស់អ� ក
* �ើល��អ� ក��លរស់� ���� �ក់ឯង 

អ� ក��ល� ចចល័តពីក�� �ងមួយ
� ក�� �ងមួយ� នក�� ិត ឬអ� ក
��ល� ច�� �វ� រជំនួយប�� �ម។

* � ំ�� �� �� វ�ញ� មក 
� យ� រ��ករ���កជំ� ញ 
និងធន� នរបស់អ� ក។

 � មជ��មណ� លសហគមន៍
        ស�� � �ះប�� �ន់ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

* �� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ។

* �� សិន�ើអ� ក� ចផ� ល់ជំនួយ 
� យ��ករ���កធន� ន និងជំ� ញ។

* �ើម��ី�� មូល និង��ករ���កព័ត៌� ន 
អំពីអ� ី��ល� ន�ើត�ើង 
� ក� �ងសហគមន៍របស់អ� ក។

* �ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់
សហគមន៍ក� �ងតំបន់អ� ក�ើយប�� �ន
ព័ត៌� ន� មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រ
ប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� របស់អ� ក។

  សូមចូល� � ន់  
www.WREMO.nz 
ឬ�� �ប់វ�ទ���ស�� �ប់ព័ត៌� ន� សន� ។

រលកយក��ស៊ូ� មី គឺ� រលក� �� ើន��ល� កមកបន� �� ����ង�� ើន���ង។
រលក��ល � ក មកដំបូង�� ��ល� មិនធំប៉ុ�� �ន��។ ជ�� �សខ� �ន�� �មៗ� រក
ក�� �ង��ល� នសុវត� ិ� ព និងឆ� ងឱ��ផុតប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។

និ� យ� មួយអ� កជិត� ងអំពីរ�ៀប��លអ� ក�� ប់�� �� ចទទួល� ន
សុវត� ិ� ព - អ� កខ� ះ�� ��ល� �� �វ� រជំនួយប�� �ម។

�� �ងយល់� �ើក�� �ង��លអ� ករស់�  �� ើ� រ ឬ��ងកំ� ន�  
� នស� ិតក� �ងតំបន់ស៊ូ� មី��រឬ��។ �ើសិន� � ន សូម�� �ង
យល់ពីក�� �ង��លអ� ក�� �វ� �ើម��ីឱ��� នសុវត� ិ� ព។

  getprepared.nz/TsunamiZone
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រលកដំបូង� ចមកដល់ក� �ងរយៈ��ល�� ឹម�� 
១០� ទីប៉ុ�� �ះដូ�� �ះ�ើងមិន� ន��ល
��� ស�� �ប់ជូនដំណឹង� ផ� �វ� រ ដូច� 
កណ� ឹង� ទ៍ ឬសុី���ន� ះ��។ �ើង�� ឹម��
�� ើ� រជូនដំណឹងអំពីរលកយក��ស៊ូ� មី  
��ល� ប់�� ើម� ំងពីច�� �យ ដូច� � ��រ�ក
� ងត���ង។

រង� ំរហូតដល់ 
ច�� ស់� � ន
សុវត� ិ� ពមុននឹង
� ជិត�� �រ 
ឬចូលក� �ងទឹកសមុ�� 
ប�� �ប់ពី�� ឹត� ិ� រណ៍ 
រលកយក��ស៊ូ� មី

�� សិន�ើអ� ក� ជិត�� �រសមុ�� ក� �ងអំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី 
�ើយ� ររ�� �យ� ះ � ន រយៈ ��ល��ង ឬ�� �ំងសូម� ក��ញ។

� ��លរ�� �យដីក� �ងតំបន់ � រជូនដំណឹងពីរលកស៊ូ� មី��មួយគត់
��លអ� កនឹងទទួល គឺ� ររ�� �យដី��ះឯង។

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
(Community Emergency Hub) គឺ� ចំណ�ច�� មូលផ� �ំ
ស�� �ប់សហគមន៍របស់អ� ក។ មជ��មណ� ល��ះ 
�� �ប់�� �វ� ន��� �  មជ��មណ� ល� រ� រសុីវ�ល 
(Civil Defence Centres)  - ប៉ុ�� ��ើង� នប� �រ�� �ះ 
�ើម��ីឆ� �ះប�� �ំងពី� លបំណងរបស់មជ��មណ� ល��ះ។

ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំមួយ អ� ករស់� ក� �ងតំបន់ដូចអ� ក គួរ��
�� មូលផ� �ំ�� �� មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់សហគមន៍អ� ក� យ�� ើ
ជំ� ញ និងធន� ន��លអ� ក� ន។

 �� �ងរកមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍
           ��ល� ជិតអ� កបំផុត � យចូល� � ន់
           ��ហទំព័រ getprepared.nz/Hubs

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
� នឧបករណ៍� ប់�� ើម� មូល�� �ន ��ល� នដូច�  
ស�� �រៈ� រ�� ល័យ វ�ទ��� AM/FM ��នទី និងវ�ទ���
ទំ� ក់ទំនង� មក របសមជ��មណ� ល � រ� រសុីវ�ល 
��លអនុ�� �តឱ��� ន� រទំ� ក់ទំនង� មួយ
មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� 
តំបន់របស់អ� ក។

� ក� �ងមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ មិន
� នរបស់របរផ� ត់ផ� ង់ប�� �ន់ប�� �ម��។

ខណៈ��ល��លអ� កកំពុងចូល� � ន់
��ហទំព័រ getprepared.nz:

សូមចូល� � ន់� ស័យ�� �ន����ហទំព័រ� ង�ើពីមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ក� �ងមូល�� �នរបស់អ� ក�ើម��ីពិនិត���ើល��ន� រ
�� ើយតបសហគមន៍។

�ើល��នទីតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី �ើម��ីដឹង� �ើតំបន់� ��លអ� ក
រស់� �� ើ� រ និង��ងកំ� ន� ស� ិត� ក� �ងតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី។

ចូល� � ន់��ហទំព័រ www.WREMO.nz ។ 
��ះគឺ� ក�� �ង��លអ� កនឹងចូល� � ន់ �ើម��ីទទួល� នព័ត៌� ន
��លគួរឱ��ទុកចិត� � ��ល� ន� សន� ។
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១ ចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន� រ

ជូនដំណឹងថ� ីៗ និង� ម� ន 

់មន ុ  �� ភពព័ត៌� នដ៏ល�  ក� �ង��ល� ន� សន� គឺ៖

 ��ហទំព័រ� សន� របស់ WREMO
         សូមចូល� � ន់ www.WREMO.nz

 ��ហទំព័រ FACEBOOK របស់ WREMO
          សូមចុច LIKE � �ើfacebook.com/WREMOnz

 ��ហទំព័រ Twitter របស់ WREMO សូមចុច 
         FOLLOW � �ើ @WREMOinfo

 ចូល� � ន់��ហទំព័រ និង�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម
          របស់�� ុម�� ឹក�� តំបន់របស់អ� ក

  �� �ប់វ�ទ���ណ���ល����ឡង់ និង�� �នីយ៍វ�ទ���ក� �ង�� ុក

ឥលូវ��ះ 
��ល��ះ

� ញចុះ

ឥលូវ��ះ

� ញយកកម� វិធី��ះ

� ញយកកម� វ�ធី� រ� រ�� �ះ�� �ក់របស់� ក� ទ�� ហម
ណ���ល����ឡង់។ អ� ក�� �វ�� �កដ� � រជូនដំណឹងទូ�  
(General Notifi cations) �� �វ� ន��ីក ដូ�� �ះ WREMO 
� ចជូនដំណឹងដល់អ� កក� �ង�� �� ន� សន� ��ល� ច� ន
�� �ះ�� �ក់់់ដល់ជីវ�ត។ WREMO នឹង�� �ីរ� រជូនដំណឹង
��� ��ល��លសុវត� ិ� ព�� �ល់ខ� �នអ� កស� ិតក� �ង�� �ះ�� �ក់។ 
អ� ក� ច�� �ស់ផ� �រ� រជូនដំណឹង����ង�ៀត��ីម��ីទទួល� ន
��ដំណឹងអ� ី��លអ� កចង់� ន។ សូម� ំ�  ��ះគឺ� តំបន់
��លីងតុន ��ីយអ� ក�� ��ល� មិនចង់ទទួល� ន� រជូន
ដំណឹងអំពីខ��ល់� ះ��។

� ��ល��លអ� កទទួល� ន� រជូូនដំណឹង

សូម�� �ី� ម� រ��� ំ ��ីយ��ករ���កពត៌� ន� ��ី
�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម ឬ�� �ីរ� រ� � ន់មនុស����លអ� ក
យកចិត� ទុក� ក់។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! ពួក�ើង� នចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួលដំណឹង� សន� ២៣៤៥៦៧៨

� រ��� ំក� �ង
��ត�ុ រណ៍រ�� �យ
��នដី 

យក� រ��� ំ��ះ �ើយ�� ៀមខ� �នរួច� �� �ចមុន

��តុ� រណ៍រ�� �យដី 

វគ� សិក�� �� ៀមស�� � �ះប�� �ន់
� យឥតគិត�� �

�ៀនពីរ�ៀបជួយ�� �� រ និងសហគមន៍
របស់អ� កឱ����ះ�� ៀមលក� ណៈ�� ើយតប 
និង�� �ក �ើងវ�ញ ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំ។ 
អ� កនឹងជួយឱ��សហគមន៍របស់អ� កទទួល
� នព័ត៌� ន�� ៀមខ� �ន និង�� �ប់
ទំ� ក់ទំនង� ន់���� �ើរ។

 ចុះ�� �ះចូលវគ� សិក�� របស់�ើង
          សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ៖
           getprepared.nz/
           Courses

   អ� កក៏� ច�� �យ� អ� កស� ័�� 
ចិត� របស់ ���ម៉ូ (WREMO) 
�ើម��ីជួយសហគមន៍របស់អ� ក  
�� ៀម ខ� �ន និង�� ើយតប 
� យចូល� � ន់��ហទំព័រ៖  
getprepared.nz/
Volunteer

សិ�� �� � ស� ីពី� របន� �� ើ
� ណិជ� កម� � យឥតគិត�� �

�� សិន�ើអ� ក�� កប� ជីវកម�  
ឬ� នអង� � រសហគមន៍ 
អ� កនឹងចង់ឱ��� ដំ�ើរ� របន�  
ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� នតូច ឬធំ។

អតិថិជន និងបុគ� លិករបស់អ� ក 
ពឹង�� �ក�ើអ� ក។ សិ�� �� � របស់�ើង 
នឹងជួយអ� ក និងបុគ� លិករបស់អ� កឱ���� ៀម
ខ� �ន�ើម��ីបន� �� តិបត� ិ� រ និង
�� ើ� រស�� �ចចិត� � ន់���� �ើរ 
ស�� �ប់� ជីវកម� របស់អ� ក 
� ��ល� ន� ព� នតឹង។

អ� កចូលរួមសិ�� �� �  
នឹង� ក��ញ� � មួយ
� រយល់ដឹងពីមូល�� �ន�� ឹះ��� រ
�� ើ��ន� រនិរន� រ� ព� ជីវកម�  
� ទូ� ំងតំបន់��លលីងតុន។

   សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពីវគ� សិ�� �� � ស� ីពី
� របន� �� ើ� ណិជ� កម�            
getprepared.nz/Businesses

��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍

អ� ក� មនុស����ល� ចចូលរួមក� �ង 
��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍របស់អ� ក។ 
�� �ងយល់ពី��ន� រ��លកំពុង� ន 
និងរ�ៀប��លអ� ក� ចចូលរួមចំ��ក។ 
អ� ក� នចំ��ះដឹងដ៏� នត�� �អំពី
សហគមន៍របស់អ� ក��លនឹងជួយ�� ើឱ��
� ន់���� �ើរ។

   
សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពី��ន� រ�� ើយតប
សហគមន៍ 
getprepared.nz/
ResponsePlan

� ក់ទង មក ពួក �ើង

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

�ើងដឹង� មជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍

 ក� �ងមូល�� �នរបស់�ើង� ឯ� 
 និងរ�ៀប��ល�ើង� ច

ជួយសហគមន៍របស់�ើង។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�� សិន�ើអ� កមិន� ច�� �ប �� ប និង� ង� ន�� សូមទប់ខ� �នរបស់អ� ក 
ឱ�� អស់ពី សមត� � ព  �ើយព�� � មរកវ�ធី�ើម��ី� រ� រក�� ល 
និងករបស់អ� ក។ អ� កជំ� ញអន� រ� តិដឹង� អ� ក� ច� ត់បន� យឱ� ស
��� ររងរបួសរបស់អ� ក� ន �� សិន�ើអ� ក�� �ប �� ប និង� ង 
ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី។

� ររងរបួស� គ�� ើនក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី 
ប�� �លមកពី�� ឿងស�� �រ�ម ស�� �រៈ លម�  ក� �ង ផ� ះ និងស�� �រៈ� ងសង់ 
ដូច� ����ង ពិ� ន � � ង� រដួលរលំអ� រ។

ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី៖

� ក� �ងផ� ះ - � � ងក� �ងរហូតដល់� ររ�� �យ
ប�� ប់ �ើយ� នសុវត� ិ� ពក� �ង� រ� ក��ញ។ 
� ក��ញពីអ� រ� យ�� ុង�� យ័ត�  និង�� យ័ត� ចំ� ះវត� ���ល�� �ក់។

� ក� �ងអ� រខ� ស់ - ដូច�� �នឹង� ង�ើ 
សូមកុំ�� � ប់��ញ�� � � យ� រ�� កណ� ឹងអគ� ីភ័យ � ទ៍ ។

� � ង�� � - ��ញឱ���� �យពីអ� រ �ើម�ើ 
និង������ ើងអគ� ិសនី ប�� �ប់មក�� �ប �� ប  និង� ង 
រហូតដល់� ររ�� �យប�� ប់។

� �ើផ� �វម� ញឹក - កុំ� �ើផ� �វ�ើរ �� �ះ� ចនឹង� នវត� �
�� �ក់ពីអ� រជុំវ�ញមក�ើអ� ក។

�� សិន�ើអ� កមិន� ចអនុវត�  �� �ប 
�� ប � ង� ន�� សូឞរក�� ខ� �នអ� ក
� យ� នល� បំផុត�ើយព�� � ម
�� �ងរកវ�ធី� រ� រក�� ល 
និង ករបស់អ� ក។

�� ើ� ន ល� ! អ� ក� ន�� ើជំ� នដំបូង 
�ើម��ីរក�� សុវត� ិ� ព។

តំបន់��លលីងតុន គឺ� ក�� �ងដ៏អ�� �រ��មួយ�ើម��ីរស់
�  ប៉ុ�� �� � ន� និភ័យបន� ិច បន� �ច។ 

�ើងជួប�� ទះ� ររ�� �យដី ខ��ល់ព���ះ 
ទឹកជំនន់ និង� ររអិល� ក់ដី� ញឹក� ប់។ 
�ើងក៏� ន� និភ័យពីស៊ូ� មីផង��រ។

� ព� សន� � ំង��ះ � នផលប៉ះ� ល់�� �ៀង�� �។ � 
ផ� ល់� រលំ� កក� �ង� រ�� ើដំ�ើរ� មក ទំ� ក់ទំនង
� មួយមនុស��� ទី�� � ញ់ និង�� ើ�� �ស់របស់� ំ� ច់។

�ើង� នគូសប�� �ក់នូវអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ
�ើម��ី�� ៀមខ� �នស�� �ប់�� �� រ និងសហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីឆ� ង� ត់�� �លំ� កៗប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីដ៏ធំមួយ
� យសុវត� ិ� ព និង� ន� ព� យ�� ួលបំផុត� ម��ល
� ច�� ើ� � ន។ � មរយៈ� រចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន
� រជូនដំណឹង��លអ� ក�ើប��� នប�� ប់� ជំ� ន
ដំបូង! ឥឡ�វ� ប់�� ើមបន� �� ើអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ� ន 
ឥឡ�វ��ះ យប់��ះ និងពីរចុងស�� �ហ៍�� �យ ដូ�� �ះ 
�� �� ររបស់អ� ក� ន�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច។ 
ជំ� ននីមួយៗ ពិត� � ន�� � ជន៍ �� សិន 
�ើអ� ក� នសំនួរ សូម� ក់ទងមក�ើងខ� �ំ។

ពី�� ុម� រ� រ ���ម៉ូ WREMO
(��ះគឺ� � រ�� ល័យ�� ប់�� ង�� �ះមហន� � យក� �ងតំបន់
��លលីងតុន)

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency Hub)  

របស់អ� ក

២ អនុវត� �� �ប �� ប 
និង� ង

ចូលរួម

ប�� �ប់ពីរ�� �យដី៖

៣ ដឹងពីតំបន់ស៊ូ� មីរបស់អ� ក
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១ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� នអនុវត�  �� �ប �� ប និង� ង ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើងដឹង� តំបន់ស៊ូ� មីរបស់�ើង� ឯ� ។ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

  � ន� និភ័យ��ស៊ូ� ម?ី
* �� �ស់ទីឱ��� នរហ័ស� � ន់ក�� �ង

សុវត� ិ� ព� យ�ើង ឬកង់ - ដី� ក 
ឬ�ើង�ើ។ សូមកុំ�ើកបរ។

* �ើរ� ម�� �ញ�ៀវស៊ូ� មី និង�� �កស�� �
ផ� �វជ�� �ស� តំបន់សុវត� ិ� ព��ល� 
ជិតបំផុត ឬ� ពី�ើប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។ 
បន� �� ើដំ�ើរ �ើម��ីឱ��អ� កដ���ៀត� ច
ជ�� �សខ� �ន� ន��រ។

  �� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយអ� កដ��

* ជួប�� �� ក�� �ងសុវត� ិ� ព��លអ� ក
� ន�� ើស��សរួចមុន��លព�� � ម
�� ឡប់� ផ� ះ

* �� សិន�ើ� ច ចូរ�� �ប់អ� កដ��� អ� ក
� នសុវត� ិ� ព � យ��ករ���កពី
�� �ន� ពរបស់អ� ក�ើ�� ព័ន� ផ��ព� 
ផ�� យសង� ម និង� មរយៈ� រ� 
សំ��ង។សូម�� ើ� រ ប៉ុ�� �កុំ��ទូរស័ព�  
�ើម��ី� ត់បន� យ� ពម� ញឹកក� �ង�� ព័ន� ។

  � យកកូនរបស់អ� ក

* សូម�� �កដ� អ� ក� ល់�� �ដឹងពីគ�� �ង
� ំង��ះ។ កុំ�� ើខ� �នឯង� ន�� �ះ�� �ក់
� យ� � � �ៀន � ��លកូនរបស់
អ� ក� នសុវត� ិ� ព� ក�� �ង����ង�ៀត! 
� យកកូនរបស់ អ� ក  � ��ល��ល� � ន
សុវត� ិ� ព��ប៉ុ�� �ះ! 

  �� ើឱ��ផ� ះរបស់អ� ក� ន
សុវត� ិ� ព

* បិទ�� �ស �ើម��ីប� � រ� រផ� �ះ� ��ល
��លអ� កឮ ឬធុំក� ិន�� �ស��ច�� �យ។

* បិទចរន� អគ� ីសនី �� សិន�ើ� ច់អគ� ិសនី 
ឬអ� ក�� �វ��ជ�� �ស��ញ។ ������ ើង
� ច�� �វ� នខូច� ត ��លអ� ក
មិន� ច�ើល�ើញ។

* បិទទឹក � ពិសស�ើអ� កគិត� � ន� រ
ខូច� តបំពង់បង� �រទឹក។ ទឹក��ល��ច�� �យ 
� ចបំ�� �ញផ� ះរបស់អ� ក។

   ទឹក និងអ� ម័យ
* � ំទឹក��លមិន�� �វ� នស�� �ត 

រយៈ��លមួយ� ទី មុន��ល�� ើ�  
ឬ� ក់អូ� ��ល ឬប� ីច (Bleach) �� ើ
ក� �ងផ� ះ និង�� �នក� ិនធម� � កន� ះ�� �ប�� �
� �� �� ក� �ងទឹក  ១០ លី�� ។ ទុក 
រយៈ��ល ៣០ � ទីមុន��លផឹក។

* កុំ� ក់ទឹកបង� ន់។ជីករន� ស�� �ប់� ក
សំណល់របស់អ� ក�� សិន�ើអ� ក� ច។ 
�� �ក់� �� �ត។

 សូមពិនិត���ើលអ� កជិត� ង
           របស់អ� ក
* �ើល��អ� ក��លរស់� ���� �ក់ឯង 

អ� ក��ល� ចចល័តពីក�� �ងមួយ
� ក�� �ងមួយ� នក�� ិត ឬអ� ក
��ល� ច�� �វ� រជំនួយប�� �ម។

* � ំ�� �� �� វ�ញ� មក 
� យ� រ��ករ���កជំ� ញ 
និងធន� នរបស់អ� ក។

 � មជ��មណ� លសហគមន៍
        ស�� � �ះប�� �ន់ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

* �� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ។

* �� សិន�ើអ� ក� ចផ� ល់ជំនួយ 
� យ��ករ���កធន� ន និងជំ� ញ។

* �ើម��ី�� មូល និង��ករ���កព័ត៌� ន 
អំពីអ� ី��ល� ន�ើត�ើង 
� ក� �ងសហគមន៍របស់អ� ក។

* �ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់
សហគមន៍ក� �ងតំបន់អ� ក�ើយប�� �ន
ព័ត៌� ន� មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រ
ប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� របស់អ� ក។

  សូមចូល� � ន់  
www.WREMO.nz 
ឬ�� �ប់វ�ទ���ស�� �ប់ព័ត៌� ន� សន� ។

រលកយក��ស៊ូ� មី គឺ� រលក� �� ើន��ល� កមកបន� �� ����ង�� ើន���ង។
រលក��ល � ក មកដំបូង�� ��ល� មិនធំប៉ុ�� �ន��។ ជ�� �សខ� �ន�� �មៗ� រក
ក�� �ង��ល� នសុវត� ិ� ព និងឆ� ងឱ��ផុតប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។

និ� យ� មួយអ� កជិត� ងអំពីរ�ៀប��លអ� ក�� ប់�� �� ចទទួល� ន
សុវត� ិ� ព - អ� កខ� ះ�� ��ល� �� �វ� រជំនួយប�� �ម។

�� �ងយល់� �ើក�� �ង��លអ� ករស់�  �� ើ� រ ឬ��ងកំ� ន�  
� នស� ិតក� �ងតំបន់ស៊ូ� មី��រឬ��។ �ើសិន� � ន សូម�� �ង
យល់ពីក�� �ង��លអ� ក�� �វ� �ើម��ីឱ��� នសុវត� ិ� ព។
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រលកដំបូង� ចមកដល់ក� �ងរយៈ��ល�� ឹម�� 
១០� ទីប៉ុ�� �ះដូ�� �ះ�ើងមិន� ន��ល
��� ស�� �ប់ជូនដំណឹង� ផ� �វ� រ ដូច� 
កណ� ឹង� ទ៍ ឬសុី���ន� ះ��។ �ើង�� ឹម��
�� ើ� រជូនដំណឹងអំពីរលកយក��ស៊ូ� មី  
��ល� ប់�� ើម� ំងពីច�� �យ ដូច� � ��រ�ក
� ងត���ង។

រង� ំរហូតដល់ 
ច�� ស់� � ន
សុវត� ិ� ពមុននឹង
� ជិត�� �រ 
ឬចូលក� �ងទឹកសមុ�� 
ប�� �ប់ពី�� ឹត� ិ� រណ៍ 
រលកយក��ស៊ូ� មី

�� សិន�ើអ� ក� ជិត�� �រសមុ�� ក� �ងអំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី 
�ើយ� ររ�� �យ� ះ � ន រយៈ ��ល��ង ឬ�� �ំងសូម� ក��ញ។

� ��លរ�� �យដីក� �ងតំបន់ � រជូនដំណឹងពីរលកស៊ូ� មី��មួយគត់
��លអ� កនឹងទទួល គឺ� ររ�� �យដី��ះឯង។

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
(Community Emergency Hub) គឺ� ចំណ�ច�� មូលផ� �ំ
ស�� �ប់សហគមន៍របស់អ� ក។ មជ��មណ� ល��ះ 
�� �ប់�� �វ� ន��� �  មជ��មណ� ល� រ� រសុីវ�ល 
(Civil Defence Centres)  - ប៉ុ�� ��ើង� នប� �រ�� �ះ 
�ើម��ីឆ� �ះប�� �ំងពី� លបំណងរបស់មជ��មណ� ល��ះ។

ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំមួយ អ� ករស់� ក� �ងតំបន់ដូចអ� ក គួរ��
�� មូលផ� �ំ�� �� មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់សហគមន៍អ� ក� យ�� ើ
ជំ� ញ និងធន� ន��លអ� ក� ន។

 �� �ងរកមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍
           ��ល� ជិតអ� កបំផុត � យចូល� � ន់
           ��ហទំព័រ getprepared.nz/Hubs

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
� នឧបករណ៍� ប់�� ើម� មូល�� �ន ��ល� នដូច�  
ស�� �រៈ� រ�� ល័យ វ�ទ��� AM/FM ��នទី និងវ�ទ���
ទំ� ក់ទំនង� មក របសមជ��មណ� ល � រ� រសុីវ�ល 
��លអនុ�� �តឱ��� ន� រទំ� ក់ទំនង� មួយ
មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� 
តំបន់របស់អ� ក។

� ក� �ងមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ មិន
� នរបស់របរផ� ត់ផ� ង់ប�� �ន់ប�� �ម��។

ខណៈ��ល��លអ� កកំពុងចូល� � ន់
��ហទំព័រ getprepared.nz:

សូមចូល� � ន់� ស័យ�� �ន����ហទំព័រ� ង�ើពីមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ក� �ងមូល�� �នរបស់អ� ក�ើម��ីពិនិត���ើល��ន� រ
�� ើយតបសហគមន៍។

�ើល��នទីតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី �ើម��ីដឹង� �ើតំបន់� ��លអ� ក
រស់� �� ើ� រ និង��ងកំ� ន� ស� ិត� ក� �ងតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី។

ចូល� � ន់��ហទំព័រ www.WREMO.nz ។ 
��ះគឺ� ក�� �ង��លអ� កនឹងចូល� � ន់ �ើម��ីទទួល� នព័ត៌� ន
��លគួរឱ��ទុកចិត� � ��ល� ន� សន� ។
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១ ចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន� រ

ជូនដំណឹងថ� ីៗ និង� ម� ន 

់មន ុ  �� ភពព័ត៌� នដ៏ល�  ក� �ង��ល� ន� សន� គឺ៖

 ��ហទំព័រ� សន� របស់ WREMO
         សូមចូល� � ន់ www.WREMO.nz

 ��ហទំព័រ FACEBOOK របស់ WREMO
          សូមចុច LIKE � �ើfacebook.com/WREMOnz

 ��ហទំព័រ Twitter របស់ WREMO សូមចុច 
         FOLLOW � �ើ @WREMOinfo

 ចូល� � ន់��ហទំព័រ និង�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម
          របស់�� ុម�� ឹក�� តំបន់របស់អ� ក

  �� �ប់វ�ទ���ណ���ល����ឡង់ និង�� �នីយ៍វ�ទ���ក� �ង�� ុក

ឥលូវ��ះ 
��ល��ះ

� ញចុះ

ឥលូវ��ះ

� ញយកកម� វិធី��ះ

� ញយកកម� វ�ធី� រ� រ�� �ះ�� �ក់របស់� ក� ទ�� ហម
ណ���ល����ឡង់។ អ� ក�� �វ�� �កដ� � រជូនដំណឹងទូ�  
(General Notifi cations) �� �វ� ន��ីក ដូ�� �ះ WREMO 
� ចជូនដំណឹងដល់អ� កក� �ង�� �� ន� សន� ��ល� ច� ន
�� �ះ�� �ក់់់ដល់ជីវ�ត។ WREMO នឹង�� �ីរ� រជូនដំណឹង
��� ��ល��លសុវត� ិ� ព�� �ល់ខ� �នអ� កស� ិតក� �ង�� �ះ�� �ក់។ 
អ� ក� ច�� �ស់ផ� �រ� រជូនដំណឹង����ង�ៀត��ីម��ីទទួល� ន
��ដំណឹងអ� ី��លអ� កចង់� ន។ សូម� ំ�  ��ះគឺ� តំបន់
��លីងតុន ��ីយអ� ក�� ��ល� មិនចង់ទទួល� ន� រជូន
ដំណឹងអំពីខ��ល់� ះ��។

� ��ល��លអ� កទទួល� ន� រជូូនដំណឹង

សូម�� �ី� ម� រ��� ំ ��ីយ��ករ���កពត៌� ន� ��ី
�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម ឬ�� �ីរ� រ� � ន់មនុស����លអ� ក
យកចិត� ទុក� ក់។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! ពួក�ើង� នចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួលដំណឹង� សន� ២៣៤៥៦៧៨

� រ��� ំក� �ង
��ត�ុ រណ៍រ�� �យ
��នដី 

យក� រ��� ំ��ះ �ើយ�� ៀមខ� �នរួច� �� �ចមុន

��តុ� រណ៍រ�� �យដី 

វគ� សិក�� �� ៀមស�� � �ះប�� �ន់
� យឥតគិត�� �

�ៀនពីរ�ៀបជួយ�� �� រ និងសហគមន៍
របស់អ� កឱ����ះ�� ៀមលក� ណៈ�� ើយតប 
និង�� �ក �ើងវ�ញ ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំ។ 
អ� កនឹងជួយឱ��សហគមន៍របស់អ� កទទួល
� នព័ត៌� ន�� ៀមខ� �ន និង�� �ប់
ទំ� ក់ទំនង� ន់���� �ើរ។

 ចុះ�� �ះចូលវគ� សិក�� របស់�ើង
          សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ៖
           getprepared.nz/
           Courses

   អ� កក៏� ច�� �យ� អ� កស� ័�� 
ចិត� របស់ ���ម៉ូ (WREMO) 
�ើម��ីជួយសហគមន៍របស់អ� ក  
�� ៀម ខ� �ន និង�� ើយតប 
� យចូល� � ន់��ហទំព័រ៖  
getprepared.nz/
Volunteer

សិ�� �� � ស� ីពី� របន� �� ើ
� ណិជ� កម� � យឥតគិត�� �

�� សិន�ើអ� ក�� កប� ជីវកម�  
ឬ� នអង� � រសហគមន៍ 
អ� កនឹងចង់ឱ��� ដំ�ើរ� របន�  
ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� នតូច ឬធំ។

អតិថិជន និងបុគ� លិករបស់អ� ក 
ពឹង�� �ក�ើអ� ក។ សិ�� �� � របស់�ើង 
នឹងជួយអ� ក និងបុគ� លិករបស់អ� កឱ���� ៀម
ខ� �ន�ើម��ីបន� �� តិបត� ិ� រ និង
�� ើ� រស�� �ចចិត� � ន់���� �ើរ 
ស�� �ប់� ជីវកម� របស់អ� ក 
� ��ល� ន� ព� នតឹង។

អ� កចូលរួមសិ�� �� �  
នឹង� ក��ញ� � មួយ
� រយល់ដឹងពីមូល�� �ន�� ឹះ��� រ
�� ើ��ន� រនិរន� រ� ព� ជីវកម�  
� ទូ� ំងតំបន់��លលីងតុន។

   សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពីវគ� សិ�� �� � ស� ីពី
� របន� �� ើ� ណិជ� កម�            
getprepared.nz/Businesses

��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍

អ� ក� មនុស����ល� ចចូលរួមក� �ង 
��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍របស់អ� ក។ 
�� �ងយល់ពី��ន� រ��លកំពុង� ន 
និងរ�ៀប��លអ� ក� ចចូលរួមចំ��ក។ 
អ� ក� នចំ��ះដឹងដ៏� នត�� �អំពី
សហគមន៍របស់អ� ក��លនឹងជួយ�� ើឱ��
� ន់���� �ើរ។

   
សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពី��ន� រ�� ើយតប
សហគមន៍ 
getprepared.nz/
ResponsePlan

� ក់ទង មក ពួក �ើង

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

�ើងដឹង� មជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍

 ក� �ងមូល�� �នរបស់�ើង� ឯ� 
 និងរ�ៀប��ល�ើង� ច

ជួយសហគមន៍របស់�ើង។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�� សិន�ើអ� កមិន� ច�� �ប �� ប និង� ង� ន�� សូមទប់ខ� �នរបស់អ� ក 
ឱ�� អស់ពី សមត� � ព  �ើយព�� � មរកវ�ធី�ើម��ី� រ� រក�� ល 
និងករបស់អ� ក។ អ� កជំ� ញអន� រ� តិដឹង� អ� ក� ច� ត់បន� យឱ� ស
��� ររងរបួសរបស់អ� ក� ន �� សិន�ើអ� ក�� �ប �� ប និង� ង 
ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី។

� ររងរបួស� គ�� ើនក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី 
ប�� �លមកពី�� ឿងស�� �រ�ម ស�� �រៈ លម�  ក� �ង ផ� ះ និងស�� �រៈ� ងសង់ 
ដូច� ����ង ពិ� ន � � ង� រដួលរលំអ� រ។

ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី៖

� ក� �ងផ� ះ - � � ងក� �ងរហូតដល់� ររ�� �យ
ប�� ប់ �ើយ� នសុវត� ិ� ពក� �ង� រ� ក��ញ។ 
� ក��ញពីអ� រ� យ�� ុង�� យ័ត�  និង�� យ័ត� ចំ� ះវត� ���ល�� �ក់។

� ក� �ងអ� រខ� ស់ - ដូច�� �នឹង� ង�ើ 
សូមកុំ�� � ប់��ញ�� � � យ� រ�� កណ� ឹងអគ� ីភ័យ � ទ៍ ។

� � ង�� � - ��ញឱ���� �យពីអ� រ �ើម�ើ 
និង������ ើងអគ� ិសនី ប�� �ប់មក�� �ប �� ប  និង� ង 
រហូតដល់� ររ�� �យប�� ប់។

� �ើផ� �វម� ញឹក - កុំ� �ើផ� �វ�ើរ �� �ះ� ចនឹង� នវត� �
�� �ក់ពីអ� រជុំវ�ញមក�ើអ� ក។

�� សិន�ើអ� កមិន� ចអនុវត�  �� �ប 
�� ប � ង� ន�� សូឞរក�� ខ� �នអ� ក
� យ� នល� បំផុត�ើយព�� � ម
�� �ងរកវ�ធី� រ� រក�� ល 
និង ករបស់អ� ក។

�� ើ� ន ល� ! អ� ក� ន�� ើជំ� នដំបូង 
�ើម��ីរក�� សុវត� ិ� ព។

តំបន់��លលីងតុន គឺ� ក�� �ងដ៏អ�� �រ��មួយ�ើម��ីរស់
�  ប៉ុ�� �� � ន� និភ័យបន� ិច បន� �ច។ 

�ើងជួប�� ទះ� ររ�� �យដី ខ��ល់ព���ះ 
ទឹកជំនន់ និង� ររអិល� ក់ដី� ញឹក� ប់។ 
�ើងក៏� ន� និភ័យពីស៊ូ� មីផង��រ។

� ព� សន� � ំង��ះ � នផលប៉ះ� ល់�� �ៀង�� �។ � 
ផ� ល់� រលំ� កក� �ង� រ�� ើដំ�ើរ� មក ទំ� ក់ទំនង
� មួយមនុស��� ទី�� � ញ់ និង�� ើ�� �ស់របស់� ំ� ច់។

�ើង� នគូសប�� �ក់នូវអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ
�ើម��ី�� ៀមខ� �នស�� �ប់�� �� រ និងសហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីឆ� ង� ត់�� �លំ� កៗប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីដ៏ធំមួយ
� យសុវត� ិ� ព និង� ន� ព� យ�� ួលបំផុត� ម��ល
� ច�� ើ� � ន។ � មរយៈ� រចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន
� រជូនដំណឹង��លអ� ក�ើប��� នប�� ប់� ជំ� ន
ដំបូង! ឥឡ�វ� ប់�� ើមបន� �� ើអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ� ន 
ឥឡ�វ��ះ យប់��ះ និងពីរចុងស�� �ហ៍�� �យ ដូ�� �ះ 
�� �� ររបស់អ� ក� ន�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច។ 
ជំ� ននីមួយៗ ពិត� � ន�� � ជន៍ �� សិន 
�ើអ� ក� នសំនួរ សូម� ក់ទងមក�ើងខ� �ំ។

ពី�� ុម� រ� រ ���ម៉ូ WREMO
(��ះគឺ� � រ�� ល័យ�� ប់�� ង�� �ះមហន� � យក� �ងតំបន់
��លលីងតុន)

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency Hub)  

របស់អ� ក

២ អនុវត� �� �ប �� ប 
និង� ង

ចូលរួម

ប�� �ប់ពីរ�� �យដី៖

៣ ដឹងពីតំបន់ស៊ូ� មីរបស់អ� ក

Khmer Edition



ជំនួសធ� ឹមថ� ី�ើដំបូល
ផ� ះរបស់អ� ក� ��ល
� ន� រខូ� ត  
ឬ� ត់បង់

ពិនិត��ឱ��ច�� ស់� ធ� ឹម�� �ប់� 
នឹងសរសរ�� ឹះ

បំពង់ទឹកឯកជន

យប់��ះ ចុងស�� �ហ៍��ះ ចុងស �� � ហ៍ �� �យ

អគ� ិសនី

Grab bag

�� �ស

� ម� រ��� ំ -
 ១៤០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍។ 
ទឹកផឹក ទឹកស�� �ប់�ៀប 

ចំ � � រ 
ទឹកស�� �ប់� ង�� 

និងអ� ម័យមូល�� �ន
����ង�ៀត

 (សំ� ត�� �ញ និងងូតទឹក)

អប��បរ�  - 
២០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍ 
ទឹកផឹក និងស�� �ប់   
 អ� ម័យមូល�� �ន។

200L
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�� �ស់ប� �រ�ើសរសរ�� ឹះ
��លខូច ឬរលួយ

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� កជិត
ខាងរបស់េយើងគឺ៖

ក៓ណត់ទី�៓ងស���រៈ

ទឹក៖ 

អគ� ិសនី៖

�� �ស៖

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency 
Hub)  របស់អ� ក

១ ២ ៣ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន��ន� រផ� ះស����ង និងដឹងពីរ�ៀបរក�� សុវត� ិ� ព។ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ ៣ ៤ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន�� ើឱ��ផ� ះរបស់�ើង � នសុវត� ិ� ព ៦ ៧ ៨ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន

រួច� �� �ច! �ើង�� �ល់អ� កជិត� ងរបស់�ើង ៨

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� ន� រផ� ត់ផ� ង់�� ប់�� �ន់ ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នក� �ងរយៈ��លមួយ
ស�� �ហ៍ ក� �ងករណីស�� � �ះប�� �ន់

១ ២ ៣ ៤ ៥ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� នស� �កទឹកស�� �ប់��ល� សន� ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នរហូតដល់មួយស�� �ហ៍។ ៧ ៨

  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ www.getprepared.org.nz 
�ើម��ីទទួល� នព័ត៌� នអំពី� រ �� ៀម ខ� �នក� �ង��ល� សន� 

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� ក
��ល� ច� យកកូនៗរបស់�ើង

ក�� �ងជួបជុំ�� �� រ

� ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ អ� ក�� ��ល� មិន� ច�� ើទូរស័ព� របស់អ� ក�� ើអ៊��៉�ល ឬ�� ើ�� ព័ន� 
ផ��ព� ផ�� យសង� ម� ន��។ ចូរ�ៀបចំ��ន� រឥឡ�វ��ះ ស�� �ប់��ល��លអ� កមិន� ច� ក់ទង�� �� ន។

�ៀបចំផ� ះរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ពនឹង� ត់បន� យ� រខូច� តក� �ង
អំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី និង�� ើឱ��អ� ក�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក� ន 
� ះបី� � នប�� �បន� ិចបន� �ចក៏� យ។

កំណត់ក�� �ង� ត់ជួប��ល� ន
សុវត� ិ� ព

ស�� �ច�� ើសយកក�� �ង�  ��លអ� កនឹង� ជួប�� � 
�ើយ�ៀបចំក�� �ង�� �ក់� � មួយមិត� ភក� ិ 
ឬ�� ុម�� �� រ� ច់�� �តិ �� សិន�ើ� ំ� ច់។

�ៀបចំ� � ���ប់រងស�� �ប់ផ� ះ 
និងស�� �រៈក� �ងផ� ះ

មនុស��� គ�� ើនមិនទទួល� ន� រ
� � ���ប់រង�� ប់�� �ន់។ �� �វ�� �កដ� ផ� ះ និ
ង�� ព��សម��ត� ិរបស់អ� ក�� �វ� ន� � ���ប់រ
ង� � មចំនួន��ល�� ឹម�� �វ។ 
� ក់ទង�� ុមហ៊ុន� � ���ប់រងរបស់អ� ក�ើម្
បីពិ� ក�� ។

រក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព

� � �ៀន� ន��ន� ររក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព។

   ចូរពិនិត���ើល��ន� រស�� �ប់�� �� សន� របស់� �  
របស់អ� ក� យចូល� � ន់ ��ហៈ ទំព័រ
getprepared.nz/schools

�ៀបចំមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ���ង� ច� ស់ឱ��� ន
៣� ក់ ��លស� ិត� ក� �ងច�� �យ  ��ល� ច�ើរដល់� �  
�ើម��ី� ទទួលកូនឱ��អ� ក។ ឱ���� �ះមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ� ំង
� ះ� � � �ៀនរបស់កូនអ� ក។

និ� យ� មួយកូនរបស់អ� កអ៓ពីអ� ី��លពួក��� ចរ�ពឹងទុក 
និងអ� ក��ល� ច� ទទួល ពួក��   �� សិន�ើអ� កមិន
� ច� ទី� ះ� ន��។

រក�� ធុងស� �កទឹកឱ��
� នសុវត� ិ� ព

ពិនិត���ើលបំពង់����ងឱ��
�� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។ 
�� សិន�ើអ� កមិន�� ើបំពង់
����ងរបស់អ� ក��យក� 
��ញ។

ផ� ះរបស់អ� ក� រ��ញ� � យស�� �រៈ�� ៀមស�� �ប់��ល
� សន�  ��ល�� �វ� ន�� �ង�� ើ� របស់�� ើ�� �ស់�� � ំ�� �!

ភួយ� �ើ�� � ស�� �កបំ� ក់� ក� �ងទូ� ក់� � វ
របស់អ� ក និងអ� ីៗ� ក� �ងផ� ះ� យ គឺ� របស់� ំងអស់��ល
អ� ក� ច�� ើក� �ង��ល� ន� សន� ។

�� ៀមរបស់ផ� ត់ផ� ង់� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម 
�� សិន�ើអ� ក� ន� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម

ទុកប�� ីឱសថ ឬ�� �ំ��ទ��របស់អ� ក �ើយ�� �វ�� �កដ� អ� ក
� ន� �� ប់�� �ន់។

� មរយៈ� រ�ើល��ខ� �នអ� ក និង�� �� ររបស់អ� ក អ� ក� ន
ជួយ�� �ក��� ស�� � �ះប�� �ន់ ឱ�� �� �តធន� ន� នកំណត់ 
របស់ពួក��� �ើអ� ក��ល�� �វ� រជំនួយ�� �ំងបំផុត។

ទុក� ក់ទូស� �ក� � ររបស់អ� កឱ��� ន
��ញ� ម��� ច�� ើ� នទុក� ក់ឱ��
� ន�� ប់�� �ន់ ��លអ� កមិន� ំ� ច់ទិញ
ទំនិញក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ៍

ពិនិត���ើលដំបូលផ� ះ ជ�� �ំង �� ឿងស�� �រ�ម និង
�� ឹះឱ���� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។
�� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ 
សូមរកអ� ក� ងសង់ជំ� ញ 
�ើម��ីពិនិត���ើលផ� ះរបស់អ� ក។

   �� �ងយល់ប�� �មអំពី� រ�� �តពិនិត��
ផ� ះ  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ  
getprepared.nz/SafeHomes 

�� សិន�ើអ� កកំពុង�� �ក់�  
ក� �ងផ� ះជួល

ប�� �ប់ពី��តុ� រណ៍រ�� �យ��នដី 
អ� ក� ចរស់� ផ� ះរបស់អ� ក�ៀត ឬ���ង�  
គឺ� �� ័យ�ើ�� �ស់ផ� ះរបស់អ� ក ដូ�� �ះ
សូមនិ� យ� មួយពួក��ពី� រ�� ើឱ��ផ� ះ
របស់អ� ក� នសុវត� ិ� ព� យ�� ើ� រ
��� ំ��ះ។

� ន់��ល� � ង��ះ អ� កនឹងជួយក� ង
សហគមន៍��ល� ន� ពរួស� យ� ក់� ក់� ងមុន 
និង� ន់��រ�ង� ំ� ងមុន� �ៀង� ល់�� �។

� ប់�� ើម� យ�� �មញញឹម និង� រ��� ំខ� �ន។ 
ជំ� នទីមួយ គឺ��ង��ពិ� កបំផុត!  ប� � ប់ មក  �� ើ
ឱ��� ន� រប� �រពត៌� នទំ� ក់ទំនងលំអិតមួយចំនួន 
ឱ���� �� វ�ញ� មក ក� �ងករណី� ន� សន� ។ � � 
� រ� ប់�� ើម� រសន� � ដ៏� យ�� ួលមួយ។ 
អ� កក៏� ច� ប់�� ើម �� ុមជំនួយសហគមន៍ 
� �ើផ� �វរបស់អ� ក ឬក៏ចូលរួម� មួយ 
Neighbourhood Support � ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

�� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយមនុស��ពីរបី� ក់ � �ើផ� �វរបស់
អ� ក� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះក� �ងករណីប�� �ន់ អ� ក� ច៖

• �� �វ�� �កដ� អ� ក� ំងអស់�� �� នសុវត� ិ� ព 
និង�� �វ� ន�ើល��� ពិ��សអ� ក��ល�� �វ� រ
ជំនួយប�� �ម

• ��ករ���កធន� ននិងជំ� ញ�ើម��ីជួយ�� �� វ�ញ
� មក

• ជួយ�� �� វ�ញ� មក ក� �ងប៉ុ�� �ន�� ��� �យ� ររ�� �យ
ដី។

 

�ៀបចំ� រជួបជុំ  � ប៊�ឃ��� ឬ�� ុម�� ើ� រ� រ 
� មួយអ� កជិត� ងរបស់អ� ក ក� �ងអំឡ�ង 
��លពីរបីស�� �ហ៍��ះ។

ផ� ល់នូវ� រ� ំ�� ប�� �ម 
ស�� �ប់ជ�� �ំង�� ើពី
ឥដ� ��លមិនសូវរ�ង� ំ

រក�� ���សុីនទឹក�� � 
និងច�� � �នកំ� ដុត

អុស ឱ��� ន
សុវត� ិ� ព

�ើ� ន�� � ង 
ឬរន� � ជុំវ�ញសរសរ�� ឹះ��?
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ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ ទឹកនឹងមិន��ញពី���សុីន��ដូ�� �ះអ� ក�� �វ� ន� រផ� ត់ផ� ង់ទឹកប�� �ន់។ 
អ� កស� �កទឹក� ន់���� ើន� ន់��ល� ។អ� កនឺង�� �វ� រទឹក�� ប់�� �ន់�ើម��ីផ� ត់ផ� ង់�� �� រ របស់អ� ក
� ំងមូលក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ។ 

ឧបករណ៍�� ើ�� �ស់
ឧបករណ៍��លខូច� ត� ច� ន�� �ះ�� �ក់ និង�� ើឱ��អ� កមិន� ច
�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក � ន។
�� �ងរកសន� ះបិទ�ើក�� �សរបស់អ� ក (�� សិន�ើអ� ក� ន�� �ស) 
ក�� �ងបិទ�ើកចរន� អគ� ិសនី  បំពង់ទឹកឯកជន 
និង�ៀនពីរ�ៀបបិទ� ។ គូសចំ� ំ� ឱ��� នច�� ស់ ដូ�� �ះអ� ក� ច
�� �ងរក� � ន���ង� ប់រហ័ស។

�� ៀម� បូប� សន� � ក� �ងផ� ះ 
និងក�� �ង�� ើ� រ
អ� ក�� ��ល� នឹង�� �វ� ក��ញពីផ� ះ���ង� ប់រហ័ស 
ឬ�ើរក� �ងច�� �យ�� �យពី ក�� �ង�� ើ� រ � ផ� ះ ។ គិតអំពីរបស់
របរ��លអ� ក� ចនឹង�� �វ� រ �ើយ� ក់របស់សំ� ន់ � ំង 
� ះ ក� �ង � បូបមួយ �ើម��ីឱ��អ� ក� ច�� ើ� ន ប៉ុ�� �ន���ង 
ឬប៉ុ�� �ន�� �ប�� �ប់។អ� ក� ច�ៀប ចំ � បូប� សន� ��ះ 
� យខ� �នឯង �ើយអ� កមិន� ំ� ច់ចំ� យ�� ើន� ះ��។

សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
        �ើម��ីដឹងពីរបស់របរអ� ីខ� ះ ��លអ� កគួរ� ក់
ក� �ង� បូប� សន�  getprepared.org.nz/GrabBag

ទិញធុងទឹកចំណ�ះ ២០០ លី��  (ឬធំ� ង��ះ�ើ� ច!) 
� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះអ� កនឹង� នទឹក�� ើ�� �
ស់ក� �ង��ល� ន� សន� ។ � � នត�� �សមរម�� 
និង� យ�� ួលតំ�ើង។ ��រក�� ធុងទឹក� ឃ� នល�  
��ីយប៓��ញធុងទឹក� យទឹក�� �ត។

   getprepared.nz/Water

�� សិន�ើអ� កមិន� ចរកធុងស� �កទឹក� ន�� ���ង� ច� ស់
ស� �កទឹកបន� ិចបន� �ចក៏ល� � ង�� �ន! �� ើដបទឹក�� �ស� ិកធំៗ។
ចូរកុំ�� ើដបទឹក� ះ� � ស់ៗ ពី�� �ះ� នទឹក� ះ� នឹង�� ើ 
� យទឹកកខ� ក់។

� ក់ទឹកចូលក� �ងក� �ងធុងនីមួយៗរហូតដល់�ៀរ។ 
�� បគ�� បឱ��តឹង �ើយទុក� � ក�� �ង�� � ក់ និងងងឹត។ 
� ងស�� �ត និងប�� �លទឹកឱ����ញដបវ�ញ�ៀង� ល់ ១២  ��។

ទិញធុងស� �កទឹកប�� �ន់��ប��ះ 
ពី�� ុម�� ឹក��  ក� �ងតំបន់របស់អ� ក 
ក� �ងត�� � $១០៥

អ� ី��ល�� �វចូល� ក� �ង 
�� �វ����ញមកវ�ញ។

�� �ងយល់ពីវ�ធី�� ប់�� ង� ក
សំណល់របស់អ� ក � ��ល
��លអ� កមិន� ច� ក់ទឹក
បង� ន់របស់ អ� ក� យចូល
� � ន់��ហទំព័រ។ 

   getprepared.
org.nz/Toilets

មនុស��ធម� � � មធ��ម�� ើ�� �ស់
ទឹកចំនួន ១៥៤០ លី�� ក� �ង

មួយស�� �ហ៍����ក�ើងស�� �ប់�ើរ�� �យ
មួយគូ � វរ� រ ទឹក និង � � រ

ស�� ន់ គឺ� � រ� ប់
�� ើមដ៏ល� មួយ

រក�� �� ឿងស�� �រ�មធ� ន់ 
ឬខ� ស់ឱ��� នសុវត� ិ� ព

មនុស��� គ�� ើន�� �វ� នជួយស�� � �ះ� យមនុស����ល� ទី� ះ� ��ល� ះ។ 
អ� កជិត� ងរបស់អ� ក គឺ� �� ភពជំនួយដំបូង។

៤ ប�� ើត��ន� រផ� ះស����ង ៥  �ៀបចំផ� ះរបស់អ� ក
ឱ��� នសុវត� ិ� ព

៧ ជួបអ� កជិត� ងរបស់អ� ក

៨ �� �ក់�  ផ� ះ��ល�� �នទឹក 
និងអគ� ិសនី៦ ស� �កទឹក

�ើង� ន�ៀបចំ និង�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច!



ជំនួសធ� ឹមថ� ី�ើដំបូល
ផ� ះរបស់អ� ក� ��ល
� ន� រខូ� ត  
ឬ� ត់បង់

ពិនិត��ឱ��ច�� ស់� ធ� ឹម�� �ប់� 
នឹងសរសរ�� ឹះ

បំពង់ទឹកឯកជន

យប់��ះ ចុងស�� �ហ៍��ះ ចុងស �� � ហ៍ �� �យ

អគ� ិសនី

Grab bag

�� �ស

� ម� រ��� ំ -
 ១៤០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍។ 
ទឹកផឹក ទឹកស�� �ប់�ៀប 

ចំ � � រ 
ទឹកស�� �ប់� ង�� 

និងអ� ម័យមូល�� �ន
����ង�ៀត

 (សំ� ត�� �ញ និងងូតទឹក)

អប��បរ�  - 
២០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍ 
ទឹកផឹក និងស�� �ប់   
 អ� ម័យមូល�� �ន។

200L

Your 
home and 
contents 
policy

2L

�� �ស់ប� �រ�ើសរសរ�� ឹះ
��លខូច ឬរលួយ

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� កជិត
ខាងរបស់េយើងគឺ៖

ក៓ណត់ទី�៓ងស���រៈ

ទឹក៖ 

អគ� ិសនី៖

�� �ស៖

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency 
Hub)  របស់អ� ក

១ ២ ៣ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន��ន� រផ� ះស����ង និងដឹងពីរ�ៀបរក�� សុវត� ិ� ព។ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ ៣ ៤ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន�� ើឱ��ផ� ះរបស់�ើង � នសុវត� ិ� ព ៦ ៧ ៨ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន

រួច� �� �ច! �ើង�� �ល់អ� កជិត� ងរបស់�ើង ៨

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� ន� រផ� ត់ផ� ង់�� ប់�� �ន់ ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នក� �ងរយៈ��លមួយ
ស�� �ហ៍ ក� �ងករណីស�� � �ះប�� �ន់

១ ២ ៣ ៤ ៥ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� នស� �កទឹកស�� �ប់��ល� សន� ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នរហូតដល់មួយស�� �ហ៍។ ៧ ៨

  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ www.getprepared.org.nz 
�ើម��ីទទួល� នព័ត៌� នអំពី� រ �� ៀម ខ� �នក� �ង��ល� សន� 

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� ក
��ល� ច� យកកូនៗរបស់�ើង

ក�� �ងជួបជុំ�� �� រ

� ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ អ� ក�� ��ល� មិន� ច�� ើទូរស័ព� របស់អ� ក�� ើអ៊��៉�ល ឬ�� ើ�� ព័ន� 
ផ��ព� ផ�� យសង� ម� ន��។ ចូរ�ៀបចំ��ន� រឥឡ�វ��ះ ស�� �ប់��ល��លអ� កមិន� ច� ក់ទង�� �� ន។

�ៀបចំផ� ះរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ពនឹង� ត់បន� យ� រខូច� តក� �ង
អំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី និង�� ើឱ��អ� ក�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក� ន 
� ះបី� � នប�� �បន� ិចបន� �ចក៏� យ។

កំណត់ក�� �ង� ត់ជួប��ល� ន
សុវត� ិ� ព

ស�� �ច�� ើសយកក�� �ង�  ��លអ� កនឹង� ជួប�� � 
�ើយ�ៀបចំក�� �ង�� �ក់� � មួយមិត� ភក� ិ 
ឬ�� ុម�� �� រ� ច់�� �តិ �� សិន�ើ� ំ� ច់។

�ៀបចំ� � ���ប់រងស�� �ប់ផ� ះ 
និងស�� �រៈក� �ងផ� ះ

មនុស��� គ�� ើនមិនទទួល� ន� រ
� � ���ប់រង�� ប់�� �ន់។ �� �វ�� �កដ� ផ� ះ និ
ង�� ព��សម��ត� ិរបស់អ� ក�� �វ� ន� � ���ប់រ
ង� � មចំនួន��ល�� ឹម�� �វ។ 
� ក់ទង�� ុមហ៊ុន� � ���ប់រងរបស់អ� ក�ើម្
បីពិ� ក�� ។

រក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព

� � �ៀន� ន��ន� ររក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព។

   ចូរពិនិត���ើល��ន� រស�� �ប់�� �� សន� របស់� �  
របស់អ� ក� យចូល� � ន់ ��ហៈ ទំព័រ
getprepared.nz/schools

�ៀបចំមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ���ង� ច� ស់ឱ��� ន
៣� ក់ ��លស� ិត� ក� �ងច�� �យ  ��ល� ច�ើរដល់� �  
�ើម��ី� ទទួលកូនឱ��អ� ក។ ឱ���� �ះមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ� ំង
� ះ� � � �ៀនរបស់កូនអ� ក។

និ� យ� មួយកូនរបស់អ� កអ៓ពីអ� ី��លពួក��� ចរ�ពឹងទុក 
និងអ� ក��ល� ច� ទទួល ពួក��   �� សិន�ើអ� កមិន
� ច� ទី� ះ� ន��។

រក�� ធុងស� �កទឹកឱ��
� នសុវត� ិ� ព

ពិនិត���ើលបំពង់����ងឱ��
�� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។ 
�� សិន�ើអ� កមិន�� ើបំពង់
����ងរបស់អ� ក��យក� 
��ញ។

ផ� ះរបស់អ� ក� រ��ញ� � យស�� �រៈ�� ៀមស�� �ប់��ល
� សន�  ��ល�� �វ� ន�� �ង�� ើ� របស់�� ើ�� �ស់�� � ំ�� �!

ភួយ� �ើ�� � ស�� �កបំ� ក់� ក� �ងទូ� ក់� � វ
របស់អ� ក និងអ� ីៗ� ក� �ងផ� ះ� យ គឺ� របស់� ំងអស់��ល
អ� ក� ច�� ើក� �ង��ល� ន� សន� ។

�� ៀមរបស់ផ� ត់ផ� ង់� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម 
�� សិន�ើអ� ក� ន� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម

ទុកប�� ីឱសថ ឬ�� �ំ��ទ��របស់អ� ក �ើយ�� �វ�� �កដ� អ� ក
� ន� �� ប់�� �ន់។

� មរយៈ� រ�ើល��ខ� �នអ� ក និង�� �� ររបស់អ� ក អ� ក� ន
ជួយ�� �ក��� ស�� � �ះប�� �ន់ ឱ�� �� �តធន� ន� នកំណត់ 
របស់ពួក��� �ើអ� ក��ល�� �វ� រជំនួយ�� �ំងបំផុត។

ទុក� ក់ទូស� �ក� � ររបស់អ� កឱ��� ន
��ញ� ម��� ច�� ើ� នទុក� ក់ឱ��
� ន�� ប់�� �ន់ ��លអ� កមិន� ំ� ច់ទិញ
ទំនិញក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ៍

ពិនិត���ើលដំបូលផ� ះ ជ�� �ំង �� ឿងស�� �រ�ម និង
�� ឹះឱ���� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។
�� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ 
សូមរកអ� ក� ងសង់ជំ� ញ 
�ើម��ីពិនិត���ើលផ� ះរបស់អ� ក។

   �� �ងយល់ប�� �មអំពី� រ�� �តពិនិត��
ផ� ះ  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ  
getprepared.nz/SafeHomes 

�� សិន�ើអ� កកំពុង�� �ក់�  
ក� �ងផ� ះជួល

ប�� �ប់ពី��តុ� រណ៍រ�� �យ��នដី 
អ� ក� ចរស់� ផ� ះរបស់អ� ក�ៀត ឬ���ង�  
គឺ� �� ័យ�ើ�� �ស់ផ� ះរបស់អ� ក ដូ�� �ះ
សូមនិ� យ� មួយពួក��ពី� រ�� ើឱ��ផ� ះ
របស់អ� ក� នសុវត� ិ� ព� យ�� ើ� រ
��� ំ��ះ។

� ន់��ល� � ង��ះ អ� កនឹងជួយក� ង
សហគមន៍��ល� ន� ពរួស� យ� ក់� ក់� ងមុន 
និង� ន់��រ�ង� ំ� ងមុន� �ៀង� ល់�� �។

� ប់�� ើម� យ�� �មញញឹម និង� រ��� ំខ� �ន។ 
ជំ� នទីមួយ គឺ��ង��ពិ� កបំផុត!  ប� � ប់ មក  �� ើ
ឱ��� ន� រប� �រពត៌� នទំ� ក់ទំនងលំអិតមួយចំនួន 
ឱ���� �� វ�ញ� មក ក� �ងករណី� ន� សន� ។ � � 
� រ� ប់�� ើម� រសន� � ដ៏� យ�� ួលមួយ។ 
អ� កក៏� ច� ប់�� ើម �� ុមជំនួយសហគមន៍ 
� �ើផ� �វរបស់អ� ក ឬក៏ចូលរួម� មួយ 
Neighbourhood Support � ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

�� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយមនុស��ពីរបី� ក់ � �ើផ� �វរបស់
អ� ក� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះក� �ងករណីប�� �ន់ អ� ក� ច៖

• �� �វ�� �កដ� អ� ក� ំងអស់�� �� នសុវត� ិ� ព 
និង�� �វ� ន�ើល��� ពិ��សអ� ក��ល�� �វ� រ
ជំនួយប�� �ម

• ��ករ���កធន� ននិងជំ� ញ�ើម��ីជួយ�� �� វ�ញ
� មក

• ជួយ�� �� វ�ញ� មក ក� �ងប៉ុ�� �ន�� ��� �យ� ររ�� �យ
ដី។

 

�ៀបចំ� រជួបជុំ  � ប៊�ឃ��� ឬ�� ុម�� ើ� រ� រ 
� មួយអ� កជិត� ងរបស់អ� ក ក� �ងអំឡ�ង 
��លពីរបីស�� �ហ៍��ះ។

ផ� ល់នូវ� រ� ំ�� ប�� �ម 
ស�� �ប់ជ�� �ំង�� ើពី
ឥដ� ��លមិនសូវរ�ង� ំ

រក�� ���សុីនទឹក�� � 
និងច�� � �នកំ� ដុត

អុស ឱ��� ន
សុវត� ិ� ព

�ើ� ន�� � ង 
ឬរន� � ជុំវ�ញសរសរ�� ឹះ��?
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ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ ទឹកនឹងមិន��ញពី���សុីន��ដូ�� �ះអ� ក�� �វ� ន� រផ� ត់ផ� ង់ទឹកប�� �ន់។ 
អ� កស� �កទឹក� ន់���� ើន� ន់��ល� ។អ� កនឺង�� �វ� រទឹក�� ប់�� �ន់�ើម��ីផ� ត់ផ� ង់�� �� រ របស់អ� ក
� ំងមូលក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ។ 

ឧបករណ៍�� ើ�� �ស់
ឧបករណ៍��លខូច� ត� ច� ន�� �ះ�� �ក់ និង�� ើឱ��អ� កមិន� ច
�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក � ន។
�� �ងរកសន� ះបិទ�ើក�� �សរបស់អ� ក (�� សិន�ើអ� ក� ន�� �ស) 
ក�� �ងបិទ�ើកចរន� អគ� ិសនី  បំពង់ទឹកឯកជន 
និង�ៀនពីរ�ៀបបិទ� ។ គូសចំ� ំ� ឱ��� នច�� ស់ ដូ�� �ះអ� ក� ច
�� �ងរក� � ន���ង� ប់រហ័ស។

�� ៀម� បូប� សន� � ក� �ងផ� ះ 
និងក�� �ង�� ើ� រ
អ� ក�� ��ល� នឹង�� �វ� ក��ញពីផ� ះ���ង� ប់រហ័ស 
ឬ�ើរក� �ងច�� �យ�� �យពី ក�� �ង�� ើ� រ � ផ� ះ ។ គិតអំពីរបស់
របរ��លអ� ក� ចនឹង�� �វ� រ �ើយ� ក់របស់សំ� ន់ � ំង 
� ះ ក� �ង � បូបមួយ �ើម��ីឱ��អ� ក� ច�� ើ� ន ប៉ុ�� �ន���ង 
ឬប៉ុ�� �ន�� �ប�� �ប់។អ� ក� ច�ៀប ចំ � បូប� សន� ��ះ 
� យខ� �នឯង �ើយអ� កមិន� ំ� ច់ចំ� យ�� ើន� ះ��។

សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
        �ើម��ីដឹងពីរបស់របរអ� ីខ� ះ ��លអ� កគួរ� ក់
ក� �ង� បូប� សន�  getprepared.org.nz/GrabBag

ទិញធុងទឹកចំណ�ះ ២០០ លី��  (ឬធំ� ង��ះ�ើ� ច!) 
� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះអ� កនឹង� នទឹក�� ើ�� �
ស់ក� �ង��ល� ន� សន� ។ � � នត�� �សមរម�� 
និង� យ�� ួលតំ�ើង។ ��រក�� ធុងទឹក� ឃ� នល�  
��ីយប៓��ញធុងទឹក� យទឹក�� �ត។

   getprepared.nz/Water

�� សិន�ើអ� កមិន� ចរកធុងស� �កទឹក� ន�� ���ង� ច� ស់
ស� �កទឹកបន� ិចបន� �ចក៏ល� � ង�� �ន! �� ើដបទឹក�� �ស� ិកធំៗ។
ចូរកុំ�� ើដបទឹក� ះ� � ស់ៗ ពី�� �ះ� នទឹក� ះ� នឹង�� ើ 
� យទឹកកខ� ក់។

� ក់ទឹកចូលក� �ងក� �ងធុងនីមួយៗរហូតដល់�ៀរ។ 
�� បគ�� បឱ��តឹង �ើយទុក� � ក�� �ង�� � ក់ និងងងឹត។ 
� ងស�� �ត និងប�� �លទឹកឱ����ញដបវ�ញ�ៀង� ល់ ១២  ��។

ទិញធុងស� �កទឹកប�� �ន់��ប��ះ 
ពី�� ុម�� ឹក��  ក� �ងតំបន់របស់អ� ក 
ក� �ងត�� � $១០៥

អ� ី��ល�� �វចូល� ក� �ង 
�� �វ����ញមកវ�ញ។

�� �ងយល់ពីវ�ធី�� ប់�� ង� ក
សំណល់របស់អ� ក � ��ល
��លអ� កមិន� ច� ក់ទឹក
បង� ន់របស់ អ� ក� យចូល
� � ន់��ហទំព័រ។ 

   getprepared.
org.nz/Toilets

មនុស��ធម� � � មធ��ម�� ើ�� �ស់
ទឹកចំនួន ១៥៤០ លី�� ក� �ង

មួយស�� �ហ៍����ក�ើងស�� �ប់�ើរ�� �យ
មួយគូ � វរ� រ ទឹក និង � � រ

ស�� ន់ គឺ� � រ� ប់
�� ើមដ៏ល� មួយ

រក�� �� ឿងស�� �រ�មធ� ន់ 
ឬខ� ស់ឱ��� នសុវត� ិ� ព

មនុស��� គ�� ើន�� �វ� នជួយស�� � �ះ� យមនុស����ល� ទី� ះ� ��ល� ះ។ 
អ� កជិត� ងរបស់អ� ក គឺ� �� ភពជំនួយដំបូង។

៤ ប�� ើត��ន� រផ� ះស����ង ៥  �ៀបចំផ� ះរបស់អ� ក
ឱ��� នសុវត� ិ� ព

៧ ជួបអ� កជិត� ងរបស់អ� ក

៨ �� �ក់�  ផ� ះ��ល�� �នទឹក 
និងអគ� ិសនី៦ ស� �កទឹក

�ើង� ន�ៀបចំ និង�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច!



ជំនួសធ� ឹមថ� ី�ើដំបូល
ផ� ះរបស់អ� ក� ��ល
� ន� រខូ� ត  
ឬ� ត់បង់

ពិនិត��ឱ��ច�� ស់� ធ� ឹម�� �ប់� 
នឹងសរសរ�� ឹះ

បំពង់ទឹកឯកជន

យប់��ះ ចុងស�� �ហ៍��ះ ចុងស �� � ហ៍ �� �យ

អគ� ិសនី

Grab bag

�� �ស

� ម� រ��� ំ -
 ១៤០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍។ 
ទឹកផឹក ទឹកស�� �ប់�ៀប 

ចំ � � រ 
ទឹកស�� �ប់� ង�� 

និងអ� ម័យមូល�� �ន
����ង�ៀត

 (សំ� ត�� �ញ និងងូតទឹក)

អប��បរ�  - 
២០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍ 
ទឹកផឹក និងស�� �ប់   
 អ� ម័យមូល�� �ន។

200L

Your 
home and 
contents 
policy

2L

�� �ស់ប� �រ�ើសរសរ�� ឹះ
��លខូច ឬរលួយ

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� កជិត
ខាងរបស់េយើងគឺ៖

ក៓ណត់ទី�៓ងស���រៈ

ទឹក៖ 

អគ� ិសនី៖

�� �ស៖

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency 
Hub)  របស់អ� ក

១ ២ ៣ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន��ន� រផ� ះស����ង និងដឹងពីរ�ៀបរក�� សុវត� ិ� ព។ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ ៣ ៤ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន�� ើឱ��ផ� ះរបស់�ើង � នសុវត� ិ� ព ៦ ៧ ៨ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន

រួច� �� �ច! �ើង�� �ល់អ� កជិត� ងរបស់�ើង ៨

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� ន� រផ� ត់ផ� ង់�� ប់�� �ន់ ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នក� �ងរយៈ��លមួយ
ស�� �ហ៍ ក� �ងករណីស�� � �ះប�� �ន់

១ ២ ៣ ៤ ៥ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� នស� �កទឹកស�� �ប់��ល� សន� ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នរហូតដល់មួយស�� �ហ៍។ ៧ ៨

  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ www.getprepared.org.nz 
�ើម��ីទទួល� នព័ត៌� នអំពី� រ �� ៀម ខ� �នក� �ង��ល� សន� 

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� ក
��ល� ច� យកកូនៗរបស់�ើង

ក�� �ងជួបជុំ�� �� រ

� ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ អ� ក�� ��ល� មិន� ច�� ើទូរស័ព� របស់អ� ក�� ើអ៊��៉�ល ឬ�� ើ�� ព័ន� 
ផ��ព� ផ�� យសង� ម� ន��។ ចូរ�ៀបចំ��ន� រឥឡ�វ��ះ ស�� �ប់��ល��លអ� កមិន� ច� ក់ទង�� �� ន។

�ៀបចំផ� ះរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ពនឹង� ត់បន� យ� រខូច� តក� �ង
អំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី និង�� ើឱ��អ� ក�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក� ន 
� ះបី� � នប�� �បន� ិចបន� �ចក៏� យ។

កំណត់ក�� �ង� ត់ជួប��ល� ន
សុវត� ិ� ព

ស�� �ច�� ើសយកក�� �ង�  ��លអ� កនឹង� ជួប�� � 
�ើយ�ៀបចំក�� �ង�� �ក់� � មួយមិត� ភក� ិ 
ឬ�� ុម�� �� រ� ច់�� �តិ �� សិន�ើ� ំ� ច់។

�ៀបចំ� � ���ប់រងស�� �ប់ផ� ះ 
និងស�� �រៈក� �ងផ� ះ

មនុស��� គ�� ើនមិនទទួល� ន� រ
� � ���ប់រង�� ប់�� �ន់។ �� �វ�� �កដ� ផ� ះ និ
ង�� ព��សម��ត� ិរបស់អ� ក�� �វ� ន� � ���ប់រ
ង� � មចំនួន��ល�� ឹម�� �វ។ 
� ក់ទង�� ុមហ៊ុន� � ���ប់រងរបស់អ� ក�ើម្
បីពិ� ក�� ។

រក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព

� � �ៀន� ន��ន� ររក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព។

   ចូរពិនិត���ើល��ន� រស�� �ប់�� �� សន� របស់� �  
របស់អ� ក� យចូល� � ន់ ��ហៈ ទំព័រ
getprepared.nz/schools

�ៀបចំមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ���ង� ច� ស់ឱ��� ន
៣� ក់ ��លស� ិត� ក� �ងច�� �យ  ��ល� ច�ើរដល់� �  
�ើម��ី� ទទួលកូនឱ��អ� ក។ ឱ���� �ះមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ� ំង
� ះ� � � �ៀនរបស់កូនអ� ក។

និ� យ� មួយកូនរបស់អ� កអ៓ពីអ� ី��លពួក��� ចរ�ពឹងទុក 
និងអ� ក��ល� ច� ទទួល ពួក��   �� សិន�ើអ� កមិន
� ច� ទី� ះ� ន��។

រក�� ធុងស� �កទឹកឱ��
� នសុវត� ិ� ព

ពិនិត���ើលបំពង់����ងឱ��
�� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។ 
�� សិន�ើអ� កមិន�� ើបំពង់
����ងរបស់អ� ក��យក� 
��ញ។

ផ� ះរបស់អ� ក� រ��ញ� � យស�� �រៈ�� ៀមស�� �ប់��ល
� សន�  ��ល�� �វ� ន�� �ង�� ើ� របស់�� ើ�� �ស់�� � ំ�� �!

ភួយ� �ើ�� � ស�� �កបំ� ក់� ក� �ងទូ� ក់� � វ
របស់អ� ក និងអ� ីៗ� ក� �ងផ� ះ� យ គឺ� របស់� ំងអស់��ល
អ� ក� ច�� ើក� �ង��ល� ន� សន� ។

�� ៀមរបស់ផ� ត់ផ� ង់� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម 
�� សិន�ើអ� ក� ន� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម

ទុកប�� ីឱសថ ឬ�� �ំ��ទ��របស់អ� ក �ើយ�� �វ�� �កដ� អ� ក
� ន� �� ប់�� �ន់។

� មរយៈ� រ�ើល��ខ� �នអ� ក និង�� �� ររបស់អ� ក អ� ក� ន
ជួយ�� �ក��� ស�� � �ះប�� �ន់ ឱ�� �� �តធន� ន� នកំណត់ 
របស់ពួក��� �ើអ� ក��ល�� �វ� រជំនួយ�� �ំងបំផុត។

ទុក� ក់ទូស� �ក� � ររបស់អ� កឱ��� ន
��ញ� ម��� ច�� ើ� នទុក� ក់ឱ��
� ន�� ប់�� �ន់ ��លអ� កមិន� ំ� ច់ទិញ
ទំនិញក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ៍

ពិនិត���ើលដំបូលផ� ះ ជ�� �ំង �� ឿងស�� �រ�ម និង
�� ឹះឱ���� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។
�� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ 
សូមរកអ� ក� ងសង់ជំ� ញ 
�ើម��ីពិនិត���ើលផ� ះរបស់អ� ក។

   �� �ងយល់ប�� �មអំពី� រ�� �តពិនិត��
ផ� ះ  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ  
getprepared.nz/SafeHomes 

�� សិន�ើអ� កកំពុង�� �ក់�  
ក� �ងផ� ះជួល

ប�� �ប់ពី��តុ� រណ៍រ�� �យ��នដី 
អ� ក� ចរស់� ផ� ះរបស់អ� ក�ៀត ឬ���ង�  
គឺ� �� ័យ�ើ�� �ស់ផ� ះរបស់អ� ក ដូ�� �ះ
សូមនិ� យ� មួយពួក��ពី� រ�� ើឱ��ផ� ះ
របស់អ� ក� នសុវត� ិ� ព� យ�� ើ� រ
��� ំ��ះ។

� ន់��ល� � ង��ះ អ� កនឹងជួយក� ង
សហគមន៍��ល� ន� ពរួស� យ� ក់� ក់� ងមុន 
និង� ន់��រ�ង� ំ� ងមុន� �ៀង� ល់�� �។

� ប់�� ើម� យ�� �មញញឹម និង� រ��� ំខ� �ន។ 
ជំ� នទីមួយ គឺ��ង��ពិ� កបំផុត!  ប� � ប់ មក  �� ើ
ឱ��� ន� រប� �រពត៌� នទំ� ក់ទំនងលំអិតមួយចំនួន 
ឱ���� �� វ�ញ� មក ក� �ងករណី� ន� សន� ។ � � 
� រ� ប់�� ើម� រសន� � ដ៏� យ�� ួលមួយ។ 
អ� កក៏� ច� ប់�� ើម �� ុមជំនួយសហគមន៍ 
� �ើផ� �វរបស់អ� ក ឬក៏ចូលរួម� មួយ 
Neighbourhood Support � ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

�� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយមនុស��ពីរបី� ក់ � �ើផ� �វរបស់
អ� ក� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះក� �ងករណីប�� �ន់ អ� ក� ច៖

• �� �វ�� �កដ� អ� ក� ំងអស់�� �� នសុវត� ិ� ព 
និង�� �វ� ន�ើល��� ពិ��សអ� ក��ល�� �វ� រ
ជំនួយប�� �ម

• ��ករ���កធន� ននិងជំ� ញ�ើម��ីជួយ�� �� វ�ញ
� មក

• ជួយ�� �� វ�ញ� មក ក� �ងប៉ុ�� �ន�� ��� �យ� ររ�� �យ
ដី។

 

�ៀបចំ� រជួបជុំ  � ប៊�ឃ��� ឬ�� ុម�� ើ� រ� រ 
� មួយអ� កជិត� ងរបស់អ� ក ក� �ងអំឡ�ង 
��លពីរបីស�� �ហ៍��ះ។

ផ� ល់នូវ� រ� ំ�� ប�� �ម 
ស�� �ប់ជ�� �ំង�� ើពី
ឥដ� ��លមិនសូវរ�ង� ំ

រក�� ���សុីនទឹក�� � 
និងច�� � �នកំ� ដុត

អុស ឱ��� ន
សុវត� ិ� ព

�ើ� ន�� � ង 
ឬរន� � ជុំវ�ញសរសរ�� ឹះ��?
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ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ ទឹកនឹងមិន��ញពី���សុីន��ដូ�� �ះអ� ក�� �វ� ន� រផ� ត់ផ� ង់ទឹកប�� �ន់។ 
អ� កស� �កទឹក� ន់���� ើន� ន់��ល� ។អ� កនឺង�� �វ� រទឹក�� ប់�� �ន់�ើម��ីផ� ត់ផ� ង់�� �� រ របស់អ� ក
� ំងមូលក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ។ 

ឧបករណ៍�� ើ�� �ស់
ឧបករណ៍��លខូច� ត� ច� ន�� �ះ�� �ក់ និង�� ើឱ��អ� កមិន� ច
�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក � ន។
�� �ងរកសន� ះបិទ�ើក�� �សរបស់អ� ក (�� សិន�ើអ� ក� ន�� �ស) 
ក�� �ងបិទ�ើកចរន� អគ� ិសនី  បំពង់ទឹកឯកជន 
និង�ៀនពីរ�ៀបបិទ� ។ គូសចំ� ំ� ឱ��� នច�� ស់ ដូ�� �ះអ� ក� ច
�� �ងរក� � ន���ង� ប់រហ័ស។

�� ៀម� បូប� សន� � ក� �ងផ� ះ 
និងក�� �ង�� ើ� រ
អ� ក�� ��ល� នឹង�� �វ� ក��ញពីផ� ះ���ង� ប់រហ័ស 
ឬ�ើរក� �ងច�� �យ�� �យពី ក�� �ង�� ើ� រ � ផ� ះ ។ គិតអំពីរបស់
របរ��លអ� ក� ចនឹង�� �វ� រ �ើយ� ក់របស់សំ� ន់ � ំង 
� ះ ក� �ង � បូបមួយ �ើម��ីឱ��អ� ក� ច�� ើ� ន ប៉ុ�� �ន���ង 
ឬប៉ុ�� �ន�� �ប�� �ប់។អ� ក� ច�ៀប ចំ � បូប� សន� ��ះ 
� យខ� �នឯង �ើយអ� កមិន� ំ� ច់ចំ� យ�� ើន� ះ��។

សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
        �ើម��ីដឹងពីរបស់របរអ� ីខ� ះ ��លអ� កគួរ� ក់
ក� �ង� បូប� សន�  getprepared.org.nz/GrabBag

ទិញធុងទឹកចំណ�ះ ២០០ លី��  (ឬធំ� ង��ះ�ើ� ច!) 
� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះអ� កនឹង� នទឹក�� ើ�� �
ស់ក� �ង��ល� ន� សន� ។ � � នត�� �សមរម�� 
និង� យ�� ួលតំ�ើង។ ��រក�� ធុងទឹក� ឃ� នល�  
��ីយប៓��ញធុងទឹក� យទឹក�� �ត។

   getprepared.nz/Water

�� សិន�ើអ� កមិន� ចរកធុងស� �កទឹក� ន�� ���ង� ច� ស់
ស� �កទឹកបន� ិចបន� �ចក៏ល� � ង�� �ន! �� ើដបទឹក�� �ស� ិកធំៗ។
ចូរកុំ�� ើដបទឹក� ះ� � ស់ៗ ពី�� �ះ� នទឹក� ះ� នឹង�� ើ 
� យទឹកកខ� ក់។

� ក់ទឹកចូលក� �ងក� �ងធុងនីមួយៗរហូតដល់�ៀរ។ 
�� បគ�� បឱ��តឹង �ើយទុក� � ក�� �ង�� � ក់ និងងងឹត។ 
� ងស�� �ត និងប�� �លទឹកឱ����ញដបវ�ញ�ៀង� ល់ ១២  ��។

ទិញធុងស� �កទឹកប�� �ន់��ប��ះ 
ពី�� ុម�� ឹក��  ក� �ងតំបន់របស់អ� ក 
ក� �ងត�� � $១០៥

អ� ី��ល�� �វចូល� ក� �ង 
�� �វ����ញមកវ�ញ។

�� �ងយល់ពីវ�ធី�� ប់�� ង� ក
សំណល់របស់អ� ក � ��ល
��លអ� កមិន� ច� ក់ទឹក
បង� ន់របស់ អ� ក� យចូល
� � ន់��ហទំព័រ។ 

   getprepared.
org.nz/Toilets

មនុស��ធម� � � មធ��ម�� ើ�� �ស់
ទឹកចំនួន ១៥៤០ លី�� ក� �ង

មួយស�� �ហ៍����ក�ើងស�� �ប់�ើរ�� �យ
មួយគូ � វរ� រ ទឹក និង � � រ

ស�� ន់ គឺ� � រ� ប់
�� ើមដ៏ល� មួយ

រក�� �� ឿងស�� �រ�មធ� ន់ 
ឬខ� ស់ឱ��� នសុវត� ិ� ព

មនុស��� គ�� ើន�� �វ� នជួយស�� � �ះ� យមនុស����ល� ទី� ះ� ��ល� ះ។ 
អ� កជិត� ងរបស់អ� ក គឺ� �� ភពជំនួយដំបូង។

៤ ប�� ើត��ន� រផ� ះស����ង ៥  �ៀបចំផ� ះរបស់អ� ក
ឱ��� នសុវត� ិ� ព

៧ ជួបអ� កជិត� ងរបស់អ� ក

៨ �� �ក់�  ផ� ះ��ល�� �នទឹក 
និងអគ� ិសនី៦ ស� �កទឹក

�ើង� ន�ៀបចំ និង�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច!



ជំនួសធ� ឹមថ� ី�ើដំបូល
ផ� ះរបស់អ� ក� ��ល
� ន� រខូ� ត  
ឬ� ត់បង់

ពិនិត��ឱ��ច�� ស់� ធ� ឹម�� �ប់� 
នឹងសរសរ�� ឹះ

បំពង់ទឹកឯកជន

យប់��ះ ចុងស�� �ហ៍��ះ ចុងស �� � ហ៍ �� �យ

អគ� ិសនី

Grab bag

�� �ស

� ម� រ��� ំ -
 ១៤០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍។ 
ទឹកផឹក ទឹកស�� �ប់�ៀប 

ចំ � � រ 
ទឹកស�� �ប់� ង�� 

និងអ� ម័យមូល�� �ន
����ង�ៀត

 (សំ� ត�� �ញ និងងូតទឹក)

អប��បរ�  - 
២០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍ 
ទឹកផឹក និងស�� �ប់   
 អ� ម័យមូល�� �ន។
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�� �ស់ប� �រ�ើសរសរ�� ឹះ
��លខូច ឬរលួយ

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� កជិត
ខាងរបស់េយើងគឺ៖

ក៓ណត់ទី�៓ងស���រៈ

ទឹក៖ 

អគ� ិសនី៖

�� �ស៖

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency 
Hub)  របស់អ� ក

១ ២ ៣ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន��ន� រផ� ះស����ង និងដឹងពីរ�ៀបរក�� សុវត� ិ� ព។ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ ៣ ៤ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន�� ើឱ��ផ� ះរបស់�ើង � នសុវត� ិ� ព ៦ ៧ ៨ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន

រួច� �� �ច! �ើង�� �ល់អ� កជិត� ងរបស់�ើង ៨

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� ន� រផ� ត់ផ� ង់�� ប់�� �ន់ ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នក� �ងរយៈ��លមួយ
ស�� �ហ៍ ក� �ងករណីស�� � �ះប�� �ន់

១ ២ ៣ ៤ ៥ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� នស� �កទឹកស�� �ប់��ល� សន� ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នរហូតដល់មួយស�� �ហ៍។ ៧ ៨

  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ www.getprepared.org.nz 
�ើម��ីទទួល� នព័ត៌� នអំពី� រ �� ៀម ខ� �នក� �ង��ល� សន� 

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� ក
��ល� ច� យកកូនៗរបស់�ើង

ក�� �ងជួបជុំ�� �� រ

� ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ អ� ក�� ��ល� មិន� ច�� ើទូរស័ព� របស់អ� ក�� ើអ៊��៉�ល ឬ�� ើ�� ព័ន� 
ផ��ព� ផ�� យសង� ម� ន��។ ចូរ�ៀបចំ��ន� រឥឡ�វ��ះ ស�� �ប់��ល��លអ� កមិន� ច� ក់ទង�� �� ន។

�ៀបចំផ� ះរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ពនឹង� ត់បន� យ� រខូច� តក� �ង
អំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី និង�� ើឱ��អ� ក�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក� ន 
� ះបី� � នប�� �បន� ិចបន� �ចក៏� យ។

កំណត់ក�� �ង� ត់ជួប��ល� ន
សុវត� ិ� ព

ស�� �ច�� ើសយកក�� �ង�  ��លអ� កនឹង� ជួប�� � 
�ើយ�ៀបចំក�� �ង�� �ក់� � មួយមិត� ភក� ិ 
ឬ�� ុម�� �� រ� ច់�� �តិ �� សិន�ើ� ំ� ច់។

�ៀបចំ� � ���ប់រងស�� �ប់ផ� ះ 
និងស�� �រៈក� �ងផ� ះ

មនុស��� គ�� ើនមិនទទួល� ន� រ
� � ���ប់រង�� ប់�� �ន់។ �� �វ�� �កដ� ផ� ះ និ
ង�� ព��សម��ត� ិរបស់អ� ក�� �វ� ន� � ���ប់រ
ង� � មចំនួន��ល�� ឹម�� �វ។ 
� ក់ទង�� ុមហ៊ុន� � ���ប់រងរបស់អ� ក�ើម្
បីពិ� ក�� ។

រក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព

� � �ៀន� ន��ន� ររក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព។

   ចូរពិនិត���ើល��ន� រស�� �ប់�� �� សន� របស់� �  
របស់អ� ក� យចូល� � ន់ ��ហៈ ទំព័រ
getprepared.nz/schools

�ៀបចំមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ���ង� ច� ស់ឱ��� ន
៣� ក់ ��លស� ិត� ក� �ងច�� �យ  ��ល� ច�ើរដល់� �  
�ើម��ី� ទទួលកូនឱ��អ� ក។ ឱ���� �ះមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ� ំង
� ះ� � � �ៀនរបស់កូនអ� ក។

និ� យ� មួយកូនរបស់អ� កអ៓ពីអ� ី��លពួក��� ចរ�ពឹងទុក 
និងអ� ក��ល� ច� ទទួល ពួក��   �� សិន�ើអ� កមិន
� ច� ទី� ះ� ន��។

រក�� ធុងស� �កទឹកឱ��
� នសុវត� ិ� ព

ពិនិត���ើលបំពង់����ងឱ��
�� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។ 
�� សិន�ើអ� កមិន�� ើបំពង់
����ងរបស់អ� ក��យក� 
��ញ។

ផ� ះរបស់អ� ក� រ��ញ� � យស�� �រៈ�� ៀមស�� �ប់��ល
� សន�  ��ល�� �វ� ន�� �ង�� ើ� របស់�� ើ�� �ស់�� � ំ�� �!

ភួយ� �ើ�� � ស�� �កបំ� ក់� ក� �ងទូ� ក់� � វ
របស់អ� ក និងអ� ីៗ� ក� �ងផ� ះ� យ គឺ� របស់� ំងអស់��ល
អ� ក� ច�� ើក� �ង��ល� ន� សន� ។

�� ៀមរបស់ផ� ត់ផ� ង់� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម 
�� សិន�ើអ� ក� ន� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម

ទុកប�� ីឱសថ ឬ�� �ំ��ទ��របស់អ� ក �ើយ�� �វ�� �កដ� អ� ក
� ន� �� ប់�� �ន់។

� មរយៈ� រ�ើល��ខ� �នអ� ក និង�� �� ររបស់អ� ក អ� ក� ន
ជួយ�� �ក��� ស�� � �ះប�� �ន់ ឱ�� �� �តធន� ន� នកំណត់ 
របស់ពួក��� �ើអ� ក��ល�� �វ� រជំនួយ�� �ំងបំផុត។

ទុក� ក់ទូស� �ក� � ររបស់អ� កឱ��� ន
��ញ� ម��� ច�� ើ� នទុក� ក់ឱ��
� ន�� ប់�� �ន់ ��លអ� កមិន� ំ� ច់ទិញ
ទំនិញក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ៍

ពិនិត���ើលដំបូលផ� ះ ជ�� �ំង �� ឿងស�� �រ�ម និង
�� ឹះឱ���� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។
�� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ 
សូមរកអ� ក� ងសង់ជំ� ញ 
�ើម��ីពិនិត���ើលផ� ះរបស់អ� ក។

   �� �ងយល់ប�� �មអំពី� រ�� �តពិនិត��
ផ� ះ  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ  
getprepared.nz/SafeHomes 

�� សិន�ើអ� កកំពុង�� �ក់�  
ក� �ងផ� ះជួល

ប�� �ប់ពី��តុ� រណ៍រ�� �យ��នដី 
អ� ក� ចរស់� ផ� ះរបស់អ� ក�ៀត ឬ���ង�  
គឺ� �� ័យ�ើ�� �ស់ផ� ះរបស់អ� ក ដូ�� �ះ
សូមនិ� យ� មួយពួក��ពី� រ�� ើឱ��ផ� ះ
របស់អ� ក� នសុវត� ិ� ព� យ�� ើ� រ
��� ំ��ះ។

� ន់��ល� � ង��ះ អ� កនឹងជួយក� ង
សហគមន៍��ល� ន� ពរួស� យ� ក់� ក់� ងមុន 
និង� ន់��រ�ង� ំ� ងមុន� �ៀង� ល់�� �។

� ប់�� ើម� យ�� �មញញឹម និង� រ��� ំខ� �ន។ 
ជំ� នទីមួយ គឺ��ង��ពិ� កបំផុត!  ប� � ប់ មក  �� ើ
ឱ��� ន� រប� �រពត៌� នទំ� ក់ទំនងលំអិតមួយចំនួន 
ឱ���� �� វ�ញ� មក ក� �ងករណី� ន� សន� ។ � � 
� រ� ប់�� ើម� រសន� � ដ៏� យ�� ួលមួយ។ 
អ� កក៏� ច� ប់�� ើម �� ុមជំនួយសហគមន៍ 
� �ើផ� �វរបស់អ� ក ឬក៏ចូលរួម� មួយ 
Neighbourhood Support � ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

�� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយមនុស��ពីរបី� ក់ � �ើផ� �វរបស់
អ� ក� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះក� �ងករណីប�� �ន់ អ� ក� ច៖

• �� �វ�� �កដ� អ� ក� ំងអស់�� �� នសុវត� ិ� ព 
និង�� �វ� ន�ើល��� ពិ��សអ� ក��ល�� �វ� រ
ជំនួយប�� �ម

• ��ករ���កធន� ននិងជំ� ញ�ើម��ីជួយ�� �� វ�ញ
� មក

• ជួយ�� �� វ�ញ� មក ក� �ងប៉ុ�� �ន�� ��� �យ� ររ�� �យ
ដី។

 

�ៀបចំ� រជួបជុំ  � ប៊�ឃ��� ឬ�� ុម�� ើ� រ� រ 
� មួយអ� កជិត� ងរបស់អ� ក ក� �ងអំឡ�ង 
��លពីរបីស�� �ហ៍��ះ។

ផ� ល់នូវ� រ� ំ�� ប�� �ម 
ស�� �ប់ជ�� �ំង�� ើពី
ឥដ� ��លមិនសូវរ�ង� ំ

រក�� ���សុីនទឹក�� � 
និងច�� � �នកំ� ដុត

អុស ឱ��� ន
សុវត� ិ� ព

�ើ� ន�� � ង 
ឬរន� � ជុំវ�ញសរសរ�� ឹះ��?
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ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ ទឹកនឹងមិន��ញពី���សុីន��ដូ�� �ះអ� ក�� �វ� ន� រផ� ត់ផ� ង់ទឹកប�� �ន់។ 
អ� កស� �កទឹក� ន់���� ើន� ន់��ល� ។អ� កនឺង�� �វ� រទឹក�� ប់�� �ន់�ើម��ីផ� ត់ផ� ង់�� �� រ របស់អ� ក
� ំងមូលក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ។ 

ឧបករណ៍�� ើ�� �ស់
ឧបករណ៍��លខូច� ត� ច� ន�� �ះ�� �ក់ និង�� ើឱ��អ� កមិន� ច
�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក � ន។
�� �ងរកសន� ះបិទ�ើក�� �សរបស់អ� ក (�� សិន�ើអ� ក� ន�� �ស) 
ក�� �ងបិទ�ើកចរន� អគ� ិសនី  បំពង់ទឹកឯកជន 
និង�ៀនពីរ�ៀបបិទ� ។ គូសចំ� ំ� ឱ��� នច�� ស់ ដូ�� �ះអ� ក� ច
�� �ងរក� � ន���ង� ប់រហ័ស។

�� ៀម� បូប� សន� � ក� �ងផ� ះ 
និងក�� �ង�� ើ� រ
អ� ក�� ��ល� នឹង�� �វ� ក��ញពីផ� ះ���ង� ប់រហ័ស 
ឬ�ើរក� �ងច�� �យ�� �យពី ក�� �ង�� ើ� រ � ផ� ះ ។ គិតអំពីរបស់
របរ��លអ� ក� ចនឹង�� �វ� រ �ើយ� ក់របស់សំ� ន់ � ំង 
� ះ ក� �ង � បូបមួយ �ើម��ីឱ��អ� ក� ច�� ើ� ន ប៉ុ�� �ន���ង 
ឬប៉ុ�� �ន�� �ប�� �ប់។អ� ក� ច�ៀប ចំ � បូប� សន� ��ះ 
� យខ� �នឯង �ើយអ� កមិន� ំ� ច់ចំ� យ�� ើន� ះ��។

សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
        �ើម��ីដឹងពីរបស់របរអ� ីខ� ះ ��លអ� កគួរ� ក់
ក� �ង� បូប� សន�  getprepared.org.nz/GrabBag

ទិញធុងទឹកចំណ�ះ ២០០ លី��  (ឬធំ� ង��ះ�ើ� ច!) 
� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះអ� កនឹង� នទឹក�� ើ�� �
ស់ក� �ង��ល� ន� សន� ។ � � នត�� �សមរម�� 
និង� យ�� ួលតំ�ើង។ ��រក�� ធុងទឹក� ឃ� នល�  
��ីយប៓��ញធុងទឹក� យទឹក�� �ត។

   getprepared.nz/Water

�� សិន�ើអ� កមិន� ចរកធុងស� �កទឹក� ន�� ���ង� ច� ស់
ស� �កទឹកបន� ិចបន� �ចក៏ល� � ង�� �ន! �� ើដបទឹក�� �ស� ិកធំៗ។
ចូរកុំ�� ើដបទឹក� ះ� � ស់ៗ ពី�� �ះ� នទឹក� ះ� នឹង�� ើ 
� យទឹកកខ� ក់។

� ក់ទឹកចូលក� �ងក� �ងធុងនីមួយៗរហូតដល់�ៀរ។ 
�� បគ�� បឱ��តឹង �ើយទុក� � ក�� �ង�� � ក់ និងងងឹត។ 
� ងស�� �ត និងប�� �លទឹកឱ����ញដបវ�ញ�ៀង� ល់ ១២  ��។

ទិញធុងស� �កទឹកប�� �ន់��ប��ះ 
ពី�� ុម�� ឹក��  ក� �ងតំបន់របស់អ� ក 
ក� �ងត�� � $១០៥

អ� ី��ល�� �វចូល� ក� �ង 
�� �វ����ញមកវ�ញ។

�� �ងយល់ពីវ�ធី�� ប់�� ង� ក
សំណល់របស់អ� ក � ��ល
��លអ� កមិន� ច� ក់ទឹក
បង� ន់របស់ អ� ក� យចូល
� � ន់��ហទំព័រ។ 

   getprepared.
org.nz/Toilets

មនុស��ធម� � � មធ��ម�� ើ�� �ស់
ទឹកចំនួន ១៥៤០ លី�� ក� �ង

មួយស�� �ហ៍����ក�ើងស�� �ប់�ើរ�� �យ
មួយគូ � វរ� រ ទឹក និង � � រ

ស�� ន់ គឺ� � រ� ប់
�� ើមដ៏ល� មួយ

រក�� �� ឿងស�� �រ�មធ� ន់ 
ឬខ� ស់ឱ��� នសុវត� ិ� ព

មនុស��� គ�� ើន�� �វ� នជួយស�� � �ះ� យមនុស����ល� ទី� ះ� ��ល� ះ។ 
អ� កជិត� ងរបស់អ� ក គឺ� �� ភពជំនួយដំបូង។

៤ ប�� ើត��ន� រផ� ះស����ង ៥  �ៀបចំផ� ះរបស់អ� ក
ឱ��� នសុវត� ិ� ព

៧ ជួបអ� កជិត� ងរបស់អ� ក

៨ �� �ក់�  ផ� ះ��ល�� �នទឹក 
និងអគ� ិសនី៦ ស� �កទឹក

�ើង� ន�ៀបចំ និង�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច!



ជំនួសធ� ឹមថ� ី�ើដំបូល
ផ� ះរបស់អ� ក� ��ល
� ន� រខូ� ត  
ឬ� ត់បង់

ពិនិត��ឱ��ច�� ស់� ធ� ឹម�� �ប់� 
នឹងសរសរ�� ឹះ

បំពង់ទឹកឯកជន

យប់��ះ ចុងស�� �ហ៍��ះ ចុងស �� � ហ៍ �� �យ

អគ� ិសនី

Grab bag

�� �ស

� ម� រ��� ំ -
 ១៤០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍។ 
ទឹកផឹក ទឹកស�� �ប់�ៀប 

ចំ � � រ 
ទឹកស�� �ប់� ង�� 

និងអ� ម័យមូល�� �ន
����ង�ៀត

 (សំ� ត�� �ញ និងងូតទឹក)

អប��បរ�  - 
២០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍ 
ទឹកផឹក និងស�� �ប់   
 អ� ម័យមូល�� �ន។

200L

Your 
home and 
contents 
policy

2L

�� �ស់ប� �រ�ើសរសរ�� ឹះ
��លខូច ឬរលួយ

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� កជិត
ខាងរបស់េយើងគឺ៖

ក៓ណត់ទី�៓ងស���រៈ

ទឹក៖ 

អគ� ិសនី៖

�� �ស៖

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency 
Hub)  របស់អ� ក

១ ២ ៣ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន��ន� រផ� ះស����ង និងដឹងពីរ�ៀបរក�� សុវត� ិ� ព។ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ ៣ ៤ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន�� ើឱ��ផ� ះរបស់�ើង � នសុវត� ិ� ព ៦ ៧ ៨ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន

រួច� �� �ច! �ើង�� �ល់អ� កជិត� ងរបស់�ើង ៨

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� ន� រផ� ត់ផ� ង់�� ប់�� �ន់ ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នក� �ងរយៈ��លមួយ
ស�� �ហ៍ ក� �ងករណីស�� � �ះប�� �ន់

១ ២ ៣ ៤ ៥ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� នស� �កទឹកស�� �ប់��ល� សន� ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នរហូតដល់មួយស�� �ហ៍។ ៧ ៨

  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ www.getprepared.org.nz 
�ើម��ីទទួល� នព័ត៌� នអំពី� រ �� ៀម ខ� �នក� �ង��ល� សន� 

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� ក
��ល� ច� យកកូនៗរបស់�ើង

ក�� �ងជួបជុំ�� �� រ

� ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ អ� ក�� ��ល� មិន� ច�� ើទូរស័ព� របស់អ� ក�� ើអ៊��៉�ល ឬ�� ើ�� ព័ន� 
ផ��ព� ផ�� យសង� ម� ន��។ ចូរ�ៀបចំ��ន� រឥឡ�វ��ះ ស�� �ប់��ល��លអ� កមិន� ច� ក់ទង�� �� ន។

�ៀបចំផ� ះរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ពនឹង� ត់បន� យ� រខូច� តក� �ង
អំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី និង�� ើឱ��អ� ក�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក� ន 
� ះបី� � នប�� �បន� ិចបន� �ចក៏� យ។

កំណត់ក�� �ង� ត់ជួប��ល� ន
សុវត� ិ� ព

ស�� �ច�� ើសយកក�� �ង�  ��លអ� កនឹង� ជួប�� � 
�ើយ�ៀបចំក�� �ង�� �ក់� � មួយមិត� ភក� ិ 
ឬ�� ុម�� �� រ� ច់�� �តិ �� សិន�ើ� ំ� ច់។

�ៀបចំ� � ���ប់រងស�� �ប់ផ� ះ 
និងស�� �រៈក� �ងផ� ះ

មនុស��� គ�� ើនមិនទទួល� ន� រ
� � ���ប់រង�� ប់�� �ន់។ �� �វ�� �កដ� ផ� ះ និ
ង�� ព��សម��ត� ិរបស់អ� ក�� �វ� ន� � ���ប់រ
ង� � មចំនួន��ល�� ឹម�� �វ។ 
� ក់ទង�� ុមហ៊ុន� � ���ប់រងរបស់អ� ក�ើម្
បីពិ� ក�� ។

រក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព

� � �ៀន� ន��ន� ររក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព។

   ចូរពិនិត���ើល��ន� រស�� �ប់�� �� សន� របស់� �  
របស់អ� ក� យចូល� � ន់ ��ហៈ ទំព័រ
getprepared.nz/schools

�ៀបចំមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ���ង� ច� ស់ឱ��� ន
៣� ក់ ��លស� ិត� ក� �ងច�� �យ  ��ល� ច�ើរដល់� �  
�ើម��ី� ទទួលកូនឱ��អ� ក។ ឱ���� �ះមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ� ំង
� ះ� � � �ៀនរបស់កូនអ� ក។

និ� យ� មួយកូនរបស់អ� កអ៓ពីអ� ី��លពួក��� ចរ�ពឹងទុក 
និងអ� ក��ល� ច� ទទួល ពួក��   �� សិន�ើអ� កមិន
� ច� ទី� ះ� ន��។

រក�� ធុងស� �កទឹកឱ��
� នសុវត� ិ� ព

ពិនិត���ើលបំពង់����ងឱ��
�� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។ 
�� សិន�ើអ� កមិន�� ើបំពង់
����ងរបស់អ� ក��យក� 
��ញ។

ផ� ះរបស់អ� ក� រ��ញ� � យស�� �រៈ�� ៀមស�� �ប់��ល
� សន�  ��ល�� �វ� ន�� �ង�� ើ� របស់�� ើ�� �ស់�� � ំ�� �!

ភួយ� �ើ�� � ស�� �កបំ� ក់� ក� �ងទូ� ក់� � វ
របស់អ� ក និងអ� ីៗ� ក� �ងផ� ះ� យ គឺ� របស់� ំងអស់��ល
អ� ក� ច�� ើក� �ង��ល� ន� សន� ។

�� ៀមរបស់ផ� ត់ផ� ង់� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម 
�� សិន�ើអ� ក� ន� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម

ទុកប�� ីឱសថ ឬ�� �ំ��ទ��របស់អ� ក �ើយ�� �វ�� �កដ� អ� ក
� ន� �� ប់�� �ន់។

� មរយៈ� រ�ើល��ខ� �នអ� ក និង�� �� ររបស់អ� ក អ� ក� ន
ជួយ�� �ក��� ស�� � �ះប�� �ន់ ឱ�� �� �តធន� ន� នកំណត់ 
របស់ពួក��� �ើអ� ក��ល�� �វ� រជំនួយ�� �ំងបំផុត។

ទុក� ក់ទូស� �ក� � ររបស់អ� កឱ��� ន
��ញ� ម��� ច�� ើ� នទុក� ក់ឱ��
� ន�� ប់�� �ន់ ��លអ� កមិន� ំ� ច់ទិញ
ទំនិញក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ៍

ពិនិត���ើលដំបូលផ� ះ ជ�� �ំង �� ឿងស�� �រ�ម និង
�� ឹះឱ���� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។
�� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ 
សូមរកអ� ក� ងសង់ជំ� ញ 
�ើម��ីពិនិត���ើលផ� ះរបស់អ� ក។

   �� �ងយល់ប�� �មអំពី� រ�� �តពិនិត��
ផ� ះ  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ  
getprepared.nz/SafeHomes 

�� សិន�ើអ� កកំពុង�� �ក់�  
ក� �ងផ� ះជួល

ប�� �ប់ពី��តុ� រណ៍រ�� �យ��នដី 
អ� ក� ចរស់� ផ� ះរបស់អ� ក�ៀត ឬ���ង�  
គឺ� �� ័យ�ើ�� �ស់ផ� ះរបស់អ� ក ដូ�� �ះ
សូមនិ� យ� មួយពួក��ពី� រ�� ើឱ��ផ� ះ
របស់អ� ក� នសុវត� ិ� ព� យ�� ើ� រ
��� ំ��ះ។

� ន់��ល� � ង��ះ អ� កនឹងជួយក� ង
សហគមន៍��ល� ន� ពរួស� យ� ក់� ក់� ងមុន 
និង� ន់��រ�ង� ំ� ងមុន� �ៀង� ល់�� �។

� ប់�� ើម� យ�� �មញញឹម និង� រ��� ំខ� �ន។ 
ជំ� នទីមួយ គឺ��ង��ពិ� កបំផុត!  ប� � ប់ មក  �� ើ
ឱ��� ន� រប� �រពត៌� នទំ� ក់ទំនងលំអិតមួយចំនួន 
ឱ���� �� វ�ញ� មក ក� �ងករណី� ន� សន� ។ � � 
� រ� ប់�� ើម� រសន� � ដ៏� យ�� ួលមួយ។ 
អ� កក៏� ច� ប់�� ើម �� ុមជំនួយសហគមន៍ 
� �ើផ� �វរបស់អ� ក ឬក៏ចូលរួម� មួយ 
Neighbourhood Support � ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

�� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយមនុស��ពីរបី� ក់ � �ើផ� �វរបស់
អ� ក� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះក� �ងករណីប�� �ន់ អ� ក� ច៖

• �� �វ�� �កដ� អ� ក� ំងអស់�� �� នសុវត� ិ� ព 
និង�� �វ� ន�ើល��� ពិ��សអ� ក��ល�� �វ� រ
ជំនួយប�� �ម

• ��ករ���កធន� ននិងជំ� ញ�ើម��ីជួយ�� �� វ�ញ
� មក

• ជួយ�� �� វ�ញ� មក ក� �ងប៉ុ�� �ន�� ��� �យ� ររ�� �យ
ដី។

 

�ៀបចំ� រជួបជុំ  � ប៊�ឃ��� ឬ�� ុម�� ើ� រ� រ 
� មួយអ� កជិត� ងរបស់អ� ក ក� �ងអំឡ�ង 
��លពីរបីស�� �ហ៍��ះ។

ផ� ល់នូវ� រ� ំ�� ប�� �ម 
ស�� �ប់ជ�� �ំង�� ើពី
ឥដ� ��លមិនសូវរ�ង� ំ

រក�� ���សុីនទឹក�� � 
និងច�� � �នកំ� ដុត

អុស ឱ��� ន
សុវត� ិ� ព

�ើ� ន�� � ង 
ឬរន� � ជុំវ�ញសរសរ�� ឹះ��?
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ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ ទឹកនឹងមិន��ញពី���សុីន��ដូ�� �ះអ� ក�� �វ� ន� រផ� ត់ផ� ង់ទឹកប�� �ន់។ 
អ� កស� �កទឹក� ន់���� ើន� ន់��ល� ។អ� កនឺង�� �វ� រទឹក�� ប់�� �ន់�ើម��ីផ� ត់ផ� ង់�� �� រ របស់អ� ក
� ំងមូលក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ។ 

ឧបករណ៍�� ើ�� �ស់
ឧបករណ៍��លខូច� ត� ច� ន�� �ះ�� �ក់ និង�� ើឱ��អ� កមិន� ច
�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក � ន។
�� �ងរកសន� ះបិទ�ើក�� �សរបស់អ� ក (�� សិន�ើអ� ក� ន�� �ស) 
ក�� �ងបិទ�ើកចរន� អគ� ិសនី  បំពង់ទឹកឯកជន 
និង�ៀនពីរ�ៀបបិទ� ។ គូសចំ� ំ� ឱ��� នច�� ស់ ដូ�� �ះអ� ក� ច
�� �ងរក� � ន���ង� ប់រហ័ស។

�� ៀម� បូប� សន� � ក� �ងផ� ះ 
និងក�� �ង�� ើ� រ
អ� ក�� ��ល� នឹង�� �វ� ក��ញពីផ� ះ���ង� ប់រហ័ស 
ឬ�ើរក� �ងច�� �យ�� �យពី ក�� �ង�� ើ� រ � ផ� ះ ។ គិតអំពីរបស់
របរ��លអ� ក� ចនឹង�� �វ� រ �ើយ� ក់របស់សំ� ន់ � ំង 
� ះ ក� �ង � បូបមួយ �ើម��ីឱ��អ� ក� ច�� ើ� ន ប៉ុ�� �ន���ង 
ឬប៉ុ�� �ន�� �ប�� �ប់។អ� ក� ច�ៀប ចំ � បូប� សន� ��ះ 
� យខ� �នឯង �ើយអ� កមិន� ំ� ច់ចំ� យ�� ើន� ះ��។

សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
        �ើម��ីដឹងពីរបស់របរអ� ីខ� ះ ��លអ� កគួរ� ក់
ក� �ង� បូប� សន�  getprepared.org.nz/GrabBag

ទិញធុងទឹកចំណ�ះ ២០០ លី��  (ឬធំ� ង��ះ�ើ� ច!) 
� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះអ� កនឹង� នទឹក�� ើ�� �
ស់ក� �ង��ល� ន� សន� ។ � � នត�� �សមរម�� 
និង� យ�� ួលតំ�ើង។ ��រក�� ធុងទឹក� ឃ� នល�  
��ីយប៓��ញធុងទឹក� យទឹក�� �ត។

   getprepared.nz/Water

�� សិន�ើអ� កមិន� ចរកធុងស� �កទឹក� ន�� ���ង� ច� ស់
ស� �កទឹកបន� ិចបន� �ចក៏ល� � ង�� �ន! �� ើដបទឹក�� �ស� ិកធំៗ។
ចូរកុំ�� ើដបទឹក� ះ� � ស់ៗ ពី�� �ះ� នទឹក� ះ� នឹង�� ើ 
� យទឹកកខ� ក់។

� ក់ទឹកចូលក� �ងក� �ងធុងនីមួយៗរហូតដល់�ៀរ។ 
�� បគ�� បឱ��តឹង �ើយទុក� � ក�� �ង�� � ក់ និងងងឹត។ 
� ងស�� �ត និងប�� �លទឹកឱ����ញដបវ�ញ�ៀង� ល់ ១២  ��។

ទិញធុងស� �កទឹកប�� �ន់��ប��ះ 
ពី�� ុម�� ឹក��  ក� �ងតំបន់របស់អ� ក 
ក� �ងត�� � $១០៥

អ� ី��ល�� �វចូល� ក� �ង 
�� �វ����ញមកវ�ញ។

�� �ងយល់ពីវ�ធី�� ប់�� ង� ក
សំណល់របស់អ� ក � ��ល
��លអ� កមិន� ច� ក់ទឹក
បង� ន់របស់ អ� ក� យចូល
� � ន់��ហទំព័រ។ 

   getprepared.
org.nz/Toilets

មនុស��ធម� � � មធ��ម�� ើ�� �ស់
ទឹកចំនួន ១៥៤០ លី�� ក� �ង

មួយស�� �ហ៍����ក�ើងស�� �ប់�ើរ�� �យ
មួយគូ � វរ� រ ទឹក និង � � រ

ស�� ន់ គឺ� � រ� ប់
�� ើមដ៏ល� មួយ

រក�� �� ឿងស�� �រ�មធ� ន់ 
ឬខ� ស់ឱ��� នសុវត� ិ� ព

មនុស��� គ�� ើន�� �វ� នជួយស�� � �ះ� យមនុស����ល� ទី� ះ� ��ល� ះ។ 
អ� កជិត� ងរបស់អ� ក គឺ� �� ភពជំនួយដំបូង។

៤ ប�� ើត��ន� រផ� ះស����ង ៥  �ៀបចំផ� ះរបស់អ� ក
ឱ��� នសុវត� ិ� ព

៧ ជួបអ� កជិត� ងរបស់អ� ក

៨ �� �ក់�  ផ� ះ��ល�� �នទឹក 
និងអគ� ិសនី៦ ស� �កទឹក

�ើង� ន�ៀបចំ និង�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច!



ជំនួសធ� ឹមថ� ី�ើដំបូល
ផ� ះរបស់អ� ក� ��ល
� ន� រខូ� ត  
ឬ� ត់បង់

ពិនិត��ឱ��ច�� ស់� ធ� ឹម�� �ប់� 
នឹងសរសរ�� ឹះ

បំពង់ទឹកឯកជន

យប់��ះ ចុងស�� �ហ៍��ះ ចុងស �� � ហ៍ �� �យ

អគ� ិសនី

Grab bag

�� �ស

� ម� រ��� ំ -
 ១៤០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍។ 
ទឹកផឹក ទឹកស�� �ប់�ៀប 

ចំ � � រ 
ទឹកស�� �ប់� ង�� 

និងអ� ម័យមូល�� �ន
����ង�ៀត

 (សំ� ត�� �ញ និងងូតទឹក)

អប��បរ�  - 
២០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍ 
ទឹកផឹក និងស�� �ប់   
 អ� ម័យមូល�� �ន។

200L
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2L

�� �ស់ប� �រ�ើសរសរ�� ឹះ
��លខូច ឬរលួយ

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� កជិត
ខាងរបស់េយើងគឺ៖

ក៓ណត់ទី�៓ងស���រៈ

ទឹក៖ 

អគ� ិសនី៖

�� �ស៖

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency 
Hub)  របស់អ� ក

១ ២ ៣ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន��ន� រផ� ះស����ង និងដឹងពីរ�ៀបរក�� សុវត� ិ� ព។ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ ៣ ៤ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន�� ើឱ��ផ� ះរបស់�ើង � នសុវត� ិ� ព ៦ ៧ ៨ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន

រួច� �� �ច! �ើង�� �ល់អ� កជិត� ងរបស់�ើង ៨

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� ន� រផ� ត់ផ� ង់�� ប់�� �ន់ ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នក� �ងរយៈ��លមួយ
ស�� �ហ៍ ក� �ងករណីស�� � �ះប�� �ន់

១ ២ ៣ ៤ ៥ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� នស� �កទឹកស�� �ប់��ល� សន� ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នរហូតដល់មួយស�� �ហ៍។ ៧ ៨

  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ www.getprepared.org.nz 
�ើម��ីទទួល� នព័ត៌� នអំពី� រ �� ៀម ខ� �នក� �ង��ល� សន� 

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� ក
��ល� ច� យកកូនៗរបស់�ើង

ក�� �ងជួបជុំ�� �� រ

� ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ អ� ក�� ��ល� មិន� ច�� ើទូរស័ព� របស់អ� ក�� ើអ៊��៉�ល ឬ�� ើ�� ព័ន� 
ផ��ព� ផ�� យសង� ម� ន��។ ចូរ�ៀបចំ��ន� រឥឡ�វ��ះ ស�� �ប់��ល��លអ� កមិន� ច� ក់ទង�� �� ន។

�ៀបចំផ� ះរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ពនឹង� ត់បន� យ� រខូច� តក� �ង
អំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី និង�� ើឱ��អ� ក�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក� ន 
� ះបី� � នប�� �បន� ិចបន� �ចក៏� យ។

កំណត់ក�� �ង� ត់ជួប��ល� ន
សុវត� ិ� ព

ស�� �ច�� ើសយកក�� �ង�  ��លអ� កនឹង� ជួប�� � 
�ើយ�ៀបចំក�� �ង�� �ក់� � មួយមិត� ភក� ិ 
ឬ�� ុម�� �� រ� ច់�� �តិ �� សិន�ើ� ំ� ច់។

�ៀបចំ� � ���ប់រងស�� �ប់ផ� ះ 
និងស�� �រៈក� �ងផ� ះ

មនុស��� គ�� ើនមិនទទួល� ន� រ
� � ���ប់រង�� ប់�� �ន់។ �� �វ�� �កដ� ផ� ះ និ
ង�� ព��សម��ត� ិរបស់អ� ក�� �វ� ន� � ���ប់រ
ង� � មចំនួន��ល�� ឹម�� �វ។ 
� ក់ទង�� ុមហ៊ុន� � ���ប់រងរបស់អ� ក�ើម្
បីពិ� ក�� ។

រក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព

� � �ៀន� ន��ន� ររក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព។

   ចូរពិនិត���ើល��ន� រស�� �ប់�� �� សន� របស់� �  
របស់អ� ក� យចូល� � ន់ ��ហៈ ទំព័រ
getprepared.nz/schools

�ៀបចំមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ���ង� ច� ស់ឱ��� ន
៣� ក់ ��លស� ិត� ក� �ងច�� �យ  ��ល� ច�ើរដល់� �  
�ើម��ី� ទទួលកូនឱ��អ� ក។ ឱ���� �ះមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ� ំង
� ះ� � � �ៀនរបស់កូនអ� ក។

និ� យ� មួយកូនរបស់អ� កអ៓ពីអ� ី��លពួក��� ចរ�ពឹងទុក 
និងអ� ក��ល� ច� ទទួល ពួក��   �� សិន�ើអ� កមិន
� ច� ទី� ះ� ន��។

រក�� ធុងស� �កទឹកឱ��
� នសុវត� ិ� ព

ពិនិត���ើលបំពង់����ងឱ��
�� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។ 
�� សិន�ើអ� កមិន�� ើបំពង់
����ងរបស់អ� ក��យក� 
��ញ។

ផ� ះរបស់អ� ក� រ��ញ� � យស�� �រៈ�� ៀមស�� �ប់��ល
� សន�  ��ល�� �វ� ន�� �ង�� ើ� របស់�� ើ�� �ស់�� � ំ�� �!

ភួយ� �ើ�� � ស�� �កបំ� ក់� ក� �ងទូ� ក់� � វ
របស់អ� ក និងអ� ីៗ� ក� �ងផ� ះ� យ គឺ� របស់� ំងអស់��ល
អ� ក� ច�� ើក� �ង��ល� ន� សន� ។

�� ៀមរបស់ផ� ត់ផ� ង់� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម 
�� សិន�ើអ� ក� ន� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម

ទុកប�� ីឱសថ ឬ�� �ំ��ទ��របស់អ� ក �ើយ�� �វ�� �កដ� អ� ក
� ន� �� ប់�� �ន់។

� មរយៈ� រ�ើល��ខ� �នអ� ក និង�� �� ររបស់អ� ក អ� ក� ន
ជួយ�� �ក��� ស�� � �ះប�� �ន់ ឱ�� �� �តធន� ន� នកំណត់ 
របស់ពួក��� �ើអ� ក��ល�� �វ� រជំនួយ�� �ំងបំផុត។

ទុក� ក់ទូស� �ក� � ររបស់អ� កឱ��� ន
��ញ� ម��� ច�� ើ� នទុក� ក់ឱ��
� ន�� ប់�� �ន់ ��លអ� កមិន� ំ� ច់ទិញ
ទំនិញក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ៍

ពិនិត���ើលដំបូលផ� ះ ជ�� �ំង �� ឿងស�� �រ�ម និង
�� ឹះឱ���� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។
�� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ 
សូមរកអ� ក� ងសង់ជំ� ញ 
�ើម��ីពិនិត���ើលផ� ះរបស់អ� ក។

   �� �ងយល់ប�� �មអំពី� រ�� �តពិនិត��
ផ� ះ  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ  
getprepared.nz/SafeHomes 

�� សិន�ើអ� កកំពុង�� �ក់�  
ក� �ងផ� ះជួល

ប�� �ប់ពី��តុ� រណ៍រ�� �យ��នដី 
អ� ក� ចរស់� ផ� ះរបស់អ� ក�ៀត ឬ���ង�  
គឺ� �� ័យ�ើ�� �ស់ផ� ះរបស់អ� ក ដូ�� �ះ
សូមនិ� យ� មួយពួក��ពី� រ�� ើឱ��ផ� ះ
របស់អ� ក� នសុវត� ិ� ព� យ�� ើ� រ
��� ំ��ះ។

� ន់��ល� � ង��ះ អ� កនឹងជួយក� ង
សហគមន៍��ល� ន� ពរួស� យ� ក់� ក់� ងមុន 
និង� ន់��រ�ង� ំ� ងមុន� �ៀង� ល់�� �។

� ប់�� ើម� យ�� �មញញឹម និង� រ��� ំខ� �ន។ 
ជំ� នទីមួយ គឺ��ង��ពិ� កបំផុត!  ប� � ប់ មក  �� ើ
ឱ��� ន� រប� �រពត៌� នទំ� ក់ទំនងលំអិតមួយចំនួន 
ឱ���� �� វ�ញ� មក ក� �ងករណី� ន� សន� ។ � � 
� រ� ប់�� ើម� រសន� � ដ៏� យ�� ួលមួយ។ 
អ� កក៏� ច� ប់�� ើម �� ុមជំនួយសហគមន៍ 
� �ើផ� �វរបស់អ� ក ឬក៏ចូលរួម� មួយ 
Neighbourhood Support � ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

�� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយមនុស��ពីរបី� ក់ � �ើផ� �វរបស់
អ� ក� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះក� �ងករណីប�� �ន់ អ� ក� ច៖

• �� �វ�� �កដ� អ� ក� ំងអស់�� �� នសុវត� ិ� ព 
និង�� �វ� ន�ើល��� ពិ��សអ� ក��ល�� �វ� រ
ជំនួយប�� �ម

• ��ករ���កធន� ននិងជំ� ញ�ើម��ីជួយ�� �� វ�ញ
� មក

• ជួយ�� �� វ�ញ� មក ក� �ងប៉ុ�� �ន�� ��� �យ� ររ�� �យ
ដី។

 

�ៀបចំ� រជួបជុំ  � ប៊�ឃ��� ឬ�� ុម�� ើ� រ� រ 
� មួយអ� កជិត� ងរបស់អ� ក ក� �ងអំឡ�ង 
��លពីរបីស�� �ហ៍��ះ។

ផ� ល់នូវ� រ� ំ�� ប�� �ម 
ស�� �ប់ជ�� �ំង�� ើពី
ឥដ� ��លមិនសូវរ�ង� ំ

រក�� ���សុីនទឹក�� � 
និងច�� � �នកំ� ដុត

អុស ឱ��� ន
សុវត� ិ� ព

�ើ� ន�� � ង 
ឬរន� � ជុំវ�ញសរសរ�� ឹះ��?
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ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ ទឹកនឹងមិន��ញពី���សុីន��ដូ�� �ះអ� ក�� �វ� ន� រផ� ត់ផ� ង់ទឹកប�� �ន់។ 
អ� កស� �កទឹក� ន់���� ើន� ន់��ល� ។អ� កនឺង�� �វ� រទឹក�� ប់�� �ន់�ើម��ីផ� ត់ផ� ង់�� �� រ របស់អ� ក
� ំងមូលក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ។ 

ឧបករណ៍�� ើ�� �ស់
ឧបករណ៍��លខូច� ត� ច� ន�� �ះ�� �ក់ និង�� ើឱ��អ� កមិន� ច
�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក � ន។
�� �ងរកសន� ះបិទ�ើក�� �សរបស់អ� ក (�� សិន�ើអ� ក� ន�� �ស) 
ក�� �ងបិទ�ើកចរន� អគ� ិសនី  បំពង់ទឹកឯកជន 
និង�ៀនពីរ�ៀបបិទ� ។ គូសចំ� ំ� ឱ��� នច�� ស់ ដូ�� �ះអ� ក� ច
�� �ងរក� � ន���ង� ប់រហ័ស។

�� ៀម� បូប� សន� � ក� �ងផ� ះ 
និងក�� �ង�� ើ� រ
អ� ក�� ��ល� នឹង�� �វ� ក��ញពីផ� ះ���ង� ប់រហ័ស 
ឬ�ើរក� �ងច�� �យ�� �យពី ក�� �ង�� ើ� រ � ផ� ះ ។ គិតអំពីរបស់
របរ��លអ� ក� ចនឹង�� �វ� រ �ើយ� ក់របស់សំ� ន់ � ំង 
� ះ ក� �ង � បូបមួយ �ើម��ីឱ��អ� ក� ច�� ើ� ន ប៉ុ�� �ន���ង 
ឬប៉ុ�� �ន�� �ប�� �ប់។អ� ក� ច�ៀប ចំ � បូប� សន� ��ះ 
� យខ� �នឯង �ើយអ� កមិន� ំ� ច់ចំ� យ�� ើន� ះ��។

សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
        �ើម��ីដឹងពីរបស់របរអ� ីខ� ះ ��លអ� កគួរ� ក់
ក� �ង� បូប� សន�  getprepared.org.nz/GrabBag

ទិញធុងទឹកចំណ�ះ ២០០ លី��  (ឬធំ� ង��ះ�ើ� ច!) 
� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះអ� កនឹង� នទឹក�� ើ�� �
ស់ក� �ង��ល� ន� សន� ។ � � នត�� �សមរម�� 
និង� យ�� ួលតំ�ើង។ ��រក�� ធុងទឹក� ឃ� នល�  
��ីយប៓��ញធុងទឹក� យទឹក�� �ត។

   getprepared.nz/Water

�� សិន�ើអ� កមិន� ចរកធុងស� �កទឹក� ន�� ���ង� ច� ស់
ស� �កទឹកបន� ិចបន� �ចក៏ល� � ង�� �ន! �� ើដបទឹក�� �ស� ិកធំៗ។
ចូរកុំ�� ើដបទឹក� ះ� � ស់ៗ ពី�� �ះ� នទឹក� ះ� នឹង�� ើ 
� យទឹកកខ� ក់។

� ក់ទឹកចូលក� �ងក� �ងធុងនីមួយៗរហូតដល់�ៀរ។ 
�� បគ�� បឱ��តឹង �ើយទុក� � ក�� �ង�� � ក់ និងងងឹត។ 
� ងស�� �ត និងប�� �លទឹកឱ����ញដបវ�ញ�ៀង� ល់ ១២  ��។

ទិញធុងស� �កទឹកប�� �ន់��ប��ះ 
ពី�� ុម�� ឹក��  ក� �ងតំបន់របស់អ� ក 
ក� �ងត�� � $១០៥

អ� ី��ល�� �វចូល� ក� �ង 
�� �វ����ញមកវ�ញ។

�� �ងយល់ពីវ�ធី�� ប់�� ង� ក
សំណល់របស់អ� ក � ��ល
��លអ� កមិន� ច� ក់ទឹក
បង� ន់របស់ អ� ក� យចូល
� � ន់��ហទំព័រ។ 

   getprepared.
org.nz/Toilets

មនុស��ធម� � � មធ��ម�� ើ�� �ស់
ទឹកចំនួន ១៥៤០ លី�� ក� �ង

មួយស�� �ហ៍����ក�ើងស�� �ប់�ើរ�� �យ
មួយគូ � វរ� រ ទឹក និង � � រ

ស�� ន់ គឺ� � រ� ប់
�� ើមដ៏ល� មួយ

រក�� �� ឿងស�� �រ�មធ� ន់ 
ឬខ� ស់ឱ��� នសុវត� ិ� ព

មនុស��� គ�� ើន�� �វ� នជួយស�� � �ះ� យមនុស����ល� ទី� ះ� ��ល� ះ។ 
អ� កជិត� ងរបស់អ� ក គឺ� �� ភពជំនួយដំបូង។

៤ ប�� ើត��ន� រផ� ះស����ង ៥  �ៀបចំផ� ះរបស់អ� ក
ឱ��� នសុវត� ិ� ព

៧ ជួបអ� កជិត� ងរបស់អ� ក

៨ �� �ក់�  ផ� ះ��ល�� �នទឹក 
និងអគ� ិសនី៦ ស� �កទឹក

�ើង� ន�ៀបចំ និង�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច!

�� ���ះ

Tsunami 
safe 
zone

១ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� នអនុវត�  �� �ប �� ប និង� ង ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើងដឹង� តំបន់ស៊ូ� មីរបស់�ើង� ឯ� ។ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

  � ន� និភ័យ��ស៊ូ� ម?ី
* �� �ស់ទីឱ��� នរហ័ស� � ន់ក�� �ង

សុវត� ិ� ព� យ�ើង ឬកង់ - ដី� ក 
ឬ�ើង�ើ។ សូមកុំ�ើកបរ។

* �ើរ� ម�� �ញ�ៀវស៊ូ� មី និង�� �កស�� �
ផ� �វជ�� �ស� តំបន់សុវត� ិ� ព��ល� 
ជិតបំផុត ឬ� ពី�ើប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។ 
បន� �� ើដំ�ើរ �ើម��ីឱ��អ� កដ���ៀត� ច
ជ�� �សខ� �ន� ន��រ។

  �� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយអ� កដ��

* ជួប�� �� ក�� �ងសុវត� ិ� ព��លអ� ក
� ន�� ើស��សរួចមុន��លព�� � ម
�� ឡប់� ផ� ះ

* �� សិន�ើ� ច ចូរ�� �ប់អ� កដ��� អ� ក
� នសុវត� ិ� ព � យ��ករ���កពី
�� �ន� ពរបស់អ� ក�ើ�� ព័ន� ផ��ព� 
ផ�� យសង� ម និង� មរយៈ� រ� 
សំ��ង។សូម�� ើ� រ ប៉ុ�� �កុំ��ទូរស័ព�  
�ើម��ី� ត់បន� យ� ពម� ញឹកក� �ង�� ព័ន� ។

  � យកកូនរបស់អ� ក

* សូម�� �កដ� អ� ក� ល់�� �ដឹងពីគ�� �ង
� ំង��ះ។ កុំ�� ើខ� �នឯង� ន�� �ះ�� �ក់
� យ� � � �ៀន � ��លកូនរបស់
អ� ក� នសុវត� ិ� ព� ក�� �ង����ង�ៀត! 
� យកកូនរបស់ អ� ក  � ��ល��ល� � ន
សុវត� ិ� ព��ប៉ុ�� �ះ! 

  �� ើឱ��ផ� ះរបស់អ� ក� ន
សុវត� ិ� ព

* បិទ�� �ស �ើម��ីប� � រ� រផ� �ះ� ��ល
��លអ� កឮ ឬធុំក� ិន�� �ស��ច�� �យ។

* បិទចរន� អគ� ីសនី �� សិន�ើ� ច់អគ� ិសនី 
ឬអ� ក�� �វ��ជ�� �ស��ញ។ ������ ើង
� ច�� �វ� នខូច� ត ��លអ� ក
មិន� ច�ើល�ើញ។

* បិទទឹក � ពិសស�ើអ� កគិត� � ន� រ
ខូច� តបំពង់បង� �រទឹក។ ទឹក��ល��ច�� �យ 
� ចបំ�� �ញផ� ះរបស់អ� ក។

   ទឹក និងអ� ម័យ
* � ំទឹក��លមិន�� �វ� នស�� �ត 

រយៈ��លមួយ� ទី មុន��ល�� ើ�  
ឬ� ក់អូ� ��ល ឬប� ីច (Bleach) �� ើ
ក� �ងផ� ះ និង�� �នក� ិនធម� � កន� ះ�� �ប�� �
� �� �� ក� �ងទឹក  ១០ លី�� ។ ទុក 
រយៈ��ល ៣០ � ទីមុន��លផឹក។

* កុំ� ក់ទឹកបង� ន់។ជីករន� ស�� �ប់� ក
សំណល់របស់អ� ក�� សិន�ើអ� ក� ច។ 
�� �ក់� �� �ត។

 សូមពិនិត���ើលអ� កជិត� ង
           របស់អ� ក
* �ើល��អ� ក��លរស់� ���� �ក់ឯង 

អ� ក��ល� ចចល័តពីក�� �ងមួយ
� ក�� �ងមួយ� នក�� ិត ឬអ� ក
��ល� ច�� �វ� រជំនួយប�� �ម។

* � ំ�� �� �� វ�ញ� មក 
� យ� រ��ករ���កជំ� ញ 
និងធន� នរបស់អ� ក។

 � មជ��មណ� លសហគមន៍
        ស�� � �ះប�� �ន់ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

* �� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ។

* �� សិន�ើអ� ក� ចផ� ល់ជំនួយ 
� យ��ករ���កធន� ន និងជំ� ញ។

* �ើម��ី�� មូល និង��ករ���កព័ត៌� ន 
អំពីអ� ី��ល� ន�ើត�ើង 
� ក� �ងសហគមន៍របស់អ� ក។

* �ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់
សហគមន៍ក� �ងតំបន់អ� ក�ើយប�� �ន
ព័ត៌� ន� មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រ
ប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� របស់អ� ក។

  សូមចូល� � ន់  
www.WREMO.nz 
ឬ�� �ប់វ�ទ���ស�� �ប់ព័ត៌� ន� សន� ។

រលកយក��ស៊ូ� មី គឺ� រលក� �� ើន��ល� កមកបន� �� ����ង�� ើន���ង។
រលក��ល � ក មកដំបូង�� ��ល� មិនធំប៉ុ�� �ន��។ ជ�� �សខ� �ន�� �មៗ� រក
ក�� �ង��ល� នសុវត� ិ� ព និងឆ� ងឱ��ផុតប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។

និ� យ� មួយអ� កជិត� ងអំពីរ�ៀប��លអ� ក�� ប់�� �� ចទទួល� ន
សុវត� ិ� ព - អ� កខ� ះ�� ��ល� �� �វ� រជំនួយប�� �ម។

�� �ងយល់� �ើក�� �ង��លអ� ករស់�  �� ើ� រ ឬ��ងកំ� ន�  
� នស� ិតក� �ងតំបន់ស៊ូ� មី��រឬ��។ �ើសិន� � ន សូម�� �ង
យល់ពីក�� �ង��លអ� ក�� �វ� �ើម��ីឱ��� នសុវត� ិ� ព។

  getprepared.nz/TsunamiZone
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រលកដំបូង� ចមកដល់ក� �ងរយៈ��ល�� ឹម�� 
១០� ទីប៉ុ�� �ះដូ�� �ះ�ើងមិន� ន��ល
��� ស�� �ប់ជូនដំណឹង� ផ� �វ� រ ដូច� 
កណ� ឹង� ទ៍ ឬសុី���ន� ះ��។ �ើង�� ឹម��
�� ើ� រជូនដំណឹងអំពីរលកយក��ស៊ូ� មី  
��ល� ប់�� ើម� ំងពីច�� �យ ដូច� � ��រ�ក
� ងត���ង។

រង� ំរហូតដល់ 
ច�� ស់� � ន
សុវត� ិ� ពមុននឹង
� ជិត�� �រ 
ឬចូលក� �ងទឹកសមុ�� 
ប�� �ប់ពី�� ឹត� ិ� រណ៍ 
រលកយក��ស៊ូ� មី

�� សិន�ើអ� ក� ជិត�� �រសមុ�� ក� �ងអំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី 
�ើយ� ររ�� �យ� ះ � ន រយៈ ��ល��ង ឬ�� �ំងសូម� ក��ញ។

� ��លរ�� �យដីក� �ងតំបន់ � រជូនដំណឹងពីរលកស៊ូ� មី��មួយគត់
��លអ� កនឹងទទួល គឺ� ររ�� �យដី��ះឯង។

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
(Community Emergency Hub) គឺ� ចំណ�ច�� មូលផ� �ំ
ស�� �ប់សហគមន៍របស់អ� ក។ មជ��មណ� ល��ះ 
�� �ប់�� �វ� ន��� �  មជ��មណ� ល� រ� រសុីវ�ល 
(Civil Defence Centres)  - ប៉ុ�� ��ើង� នប� �រ�� �ះ 
�ើម��ីឆ� �ះប�� �ំងពី� លបំណងរបស់មជ��មណ� ល��ះ។

ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំមួយ អ� ករស់� ក� �ងតំបន់ដូចអ� ក គួរ��
�� មូលផ� �ំ�� �� មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់សហគមន៍អ� ក� យ�� ើ
ជំ� ញ និងធន� ន��លអ� ក� ន។

 �� �ងរកមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍
           ��ល� ជិតអ� កបំផុត � យចូល� � ន់
           ��ហទំព័រ getprepared.nz/Hubs

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
� នឧបករណ៍� ប់�� ើម� មូល�� �ន ��ល� នដូច�  
ស�� �រៈ� រ�� ល័យ វ�ទ��� AM/FM ��នទី និងវ�ទ���
ទំ� ក់ទំនង� មក របសមជ��មណ� ល � រ� រសុីវ�ល 
��លអនុ�� �តឱ��� ន� រទំ� ក់ទំនង� មួយ
មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� 
តំបន់របស់អ� ក។

� ក� �ងមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ មិន
� នរបស់របរផ� ត់ផ� ង់ប�� �ន់ប�� �ម��។

ខណៈ��ល��លអ� កកំពុងចូល� � ន់
��ហទំព័រ getprepared.nz:

សូមចូល� � ន់� ស័យ�� �ន����ហទំព័រ� ង�ើពីមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ក� �ងមូល�� �នរបស់អ� ក�ើម��ីពិនិត���ើល��ន� រ
�� ើយតបសហគមន៍។

�ើល��នទីតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី �ើម��ីដឹង� �ើតំបន់� ��លអ� ក
រស់� �� ើ� រ និង��ងកំ� ន� ស� ិត� ក� �ងតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី។

ចូល� � ន់��ហទំព័រ www.WREMO.nz ។ 
��ះគឺ� ក�� �ង��លអ� កនឹងចូល� � ន់ �ើម��ីទទួល� នព័ត៌� ន
��លគួរឱ��ទុកចិត� � ��ល� ន� សន� ។

1

2

3

១ ចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន� រ

ជូនដំណឹងថ� ីៗ និង� ម� ន 

់មន ុ  �� ភពព័ត៌� នដ៏ល�  ក� �ង��ល� ន� សន� គឺ៖

 ��ហទំព័រ� សន� របស់ WREMO
         សូមចូល� � ន់ www.WREMO.nz

 ��ហទំព័រ FACEBOOK របស់ WREMO
          សូមចុច LIKE � �ើfacebook.com/WREMOnz

 ��ហទំព័រ Twitter របស់ WREMO សូមចុច 
         FOLLOW � �ើ @WREMOinfo

 ចូល� � ន់��ហទំព័រ និង�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម
          របស់�� ុម�� ឹក�� តំបន់របស់អ� ក

  �� �ប់វ�ទ���ណ���ល����ឡង់ និង�� �នីយ៍វ�ទ���ក� �ង�� ុក

ឥលូវ��ះ 
��ល��ះ

� ញចុះ

ឥលូវ��ះ

� ញយកកម� វិធី��ះ

� ញយកកម� វ�ធី� រ� រ�� �ះ�� �ក់របស់� ក� ទ�� ហម
ណ���ល����ឡង់។ អ� ក�� �វ�� �កដ� � រជូនដំណឹងទូ�  
(General Notifi cations) �� �វ� ន��ីក ដូ�� �ះ WREMO 
� ចជូនដំណឹងដល់អ� កក� �ង�� �� ន� សន� ��ល� ច� ន
�� �ះ�� �ក់់់ដល់ជីវ�ត។ WREMO នឹង�� �ីរ� រជូនដំណឹង
��� ��ល��លសុវត� ិ� ព�� �ល់ខ� �នអ� កស� ិតក� �ង�� �ះ�� �ក់។ 
អ� ក� ច�� �ស់ផ� �រ� រជូនដំណឹង����ង�ៀត��ីម��ីទទួល� ន
��ដំណឹងអ� ី��លអ� កចង់� ន។ សូម� ំ�  ��ះគឺ� តំបន់
��លីងតុន ��ីយអ� ក�� ��ល� មិនចង់ទទួល� ន� រជូន
ដំណឹងអំពីខ��ល់� ះ��។

� ��ល��លអ� កទទួល� ន� រជូូនដំណឹង

សូម�� �ី� ម� រ��� ំ ��ីយ��ករ���កពត៌� ន� ��ី
�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម ឬ�� �ីរ� រ� � ន់មនុស����លអ� ក
យកចិត� ទុក� ក់។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! ពួក�ើង� នចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួលដំណឹង� សន� ២៣៤៥៦៧៨

� រ��� ំក� �ង
��ត�ុ រណ៍រ�� �យ
��នដី 

យក� រ��� ំ��ះ �ើយ�� ៀមខ� �នរួច� �� �ចមុន

��តុ� រណ៍រ�� �យដី 

វគ� សិក�� �� ៀមស�� � �ះប�� �ន់
� យឥតគិត�� �

�ៀនពីរ�ៀបជួយ�� �� រ និងសហគមន៍
របស់អ� កឱ����ះ�� ៀមលក� ណៈ�� ើយតប 
និង�� �ក �ើងវ�ញ ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំ។ 
អ� កនឹងជួយឱ��សហគមន៍របស់អ� កទទួល
� នព័ត៌� ន�� ៀមខ� �ន និង�� �ប់
ទំ� ក់ទំនង� ន់���� �ើរ។

 ចុះ�� �ះចូលវគ� សិក�� របស់�ើង
          សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ៖
           getprepared.nz/
           Courses

   អ� កក៏� ច�� �យ� អ� កស� ័�� 
ចិត� របស់ ���ម៉ូ (WREMO) 
�ើម��ីជួយសហគមន៍របស់អ� ក  
�� ៀម ខ� �ន និង�� ើយតប 
� យចូល� � ន់��ហទំព័រ៖  
getprepared.nz/
Volunteer

សិ�� �� � ស� ីពី� របន� �� ើ
� ណិជ� កម� � យឥតគិត�� �

�� សិន�ើអ� ក�� កប� ជីវកម�  
ឬ� នអង� � រសហគមន៍ 
អ� កនឹងចង់ឱ��� ដំ�ើរ� របន�  
ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� នតូច ឬធំ។

អតិថិជន និងបុគ� លិករបស់អ� ក 
ពឹង�� �ក�ើអ� ក។ សិ�� �� � របស់�ើង 
នឹងជួយអ� ក និងបុគ� លិករបស់អ� កឱ���� ៀម
ខ� �ន�ើម��ីបន� �� តិបត� ិ� រ និង
�� ើ� រស�� �ចចិត� � ន់���� �ើរ 
ស�� �ប់� ជីវកម� របស់អ� ក 
� ��ល� ន� ព� នតឹង។

អ� កចូលរួមសិ�� �� �  
នឹង� ក��ញ� � មួយ
� រយល់ដឹងពីមូល�� �ន�� ឹះ��� រ
�� ើ��ន� រនិរន� រ� ព� ជីវកម�  
� ទូ� ំងតំបន់��លលីងតុន។

   សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពីវគ� សិ�� �� � ស� ីពី
� របន� �� ើ� ណិជ� កម�            
getprepared.nz/Businesses

��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍

អ� ក� មនុស����ល� ចចូលរួមក� �ង 
��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍របស់អ� ក។ 
�� �ងយល់ពី��ន� រ��លកំពុង� ន 
និងរ�ៀប��លអ� ក� ចចូលរួមចំ��ក។ 
អ� ក� នចំ��ះដឹងដ៏� នត�� �អំពី
សហគមន៍របស់អ� ក��លនឹងជួយ�� ើឱ��
� ន់���� �ើរ។

   
សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពី��ន� រ�� ើយតប
សហគមន៍ 
getprepared.nz/
ResponsePlan

� ក់ទង មក ពួក �ើង

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

�ើងដឹង� មជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍

 ក� �ងមូល�� �នរបស់�ើង� ឯ� 
 និងរ�ៀប��ល�ើង� ច

ជួយសហគមន៍របស់�ើង។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�� សិន�ើអ� កមិន� ច�� �ប �� ប និង� ង� ន�� សូមទប់ខ� �នរបស់អ� ក 
ឱ�� អស់ពី សមត� � ព  �ើយព�� � មរកវ�ធី�ើម��ី� រ� រក�� ល 
និងករបស់អ� ក។ អ� កជំ� ញអន� រ� តិដឹង� អ� ក� ច� ត់បន� យឱ� ស
��� ររងរបួសរបស់អ� ក� ន �� សិន�ើអ� ក�� �ប �� ប និង� ង 
ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី។

� ររងរបួស� គ�� ើនក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី 
ប�� �លមកពី�� ឿងស�� �រ�ម ស�� �រៈ លម�  ក� �ង ផ� ះ និងស�� �រៈ� ងសង់ 
ដូច� ����ង ពិ� ន � � ង� រដួលរលំអ� រ។

ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី៖

� ក� �ងផ� ះ - � � ងក� �ងរហូតដល់� ររ�� �យ
ប�� ប់ �ើយ� នសុវត� ិ� ពក� �ង� រ� ក��ញ។ 
� ក��ញពីអ� រ� យ�� ុង�� យ័ត�  និង�� យ័ត� ចំ� ះវត� ���ល�� �ក់។

� ក� �ងអ� រខ� ស់ - ដូច�� �នឹង� ង�ើ 
សូមកុំ�� � ប់��ញ�� � � យ� រ�� កណ� ឹងអគ� ីភ័យ � ទ៍ ។

� � ង�� � - ��ញឱ���� �យពីអ� រ �ើម�ើ 
និង������ ើងអគ� ិសនី ប�� �ប់មក�� �ប �� ប  និង� ង 
រហូតដល់� ររ�� �យប�� ប់។

� �ើផ� �វម� ញឹក - កុំ� �ើផ� �វ�ើរ �� �ះ� ចនឹង� នវត� �
�� �ក់ពីអ� រជុំវ�ញមក�ើអ� ក។

�� សិន�ើអ� កមិន� ចអនុវត�  �� �ប 
�� ប � ង� ន�� សូឞរក�� ខ� �នអ� ក
� យ� នល� បំផុត�ើយព�� � ម
�� �ងរកវ�ធី� រ� រក�� ល 
និង ករបស់អ� ក។

�� ើ� ន ល� ! អ� ក� ន�� ើជំ� នដំបូង 
�ើម��ីរក�� សុវត� ិ� ព។

តំបន់��លលីងតុន គឺ� ក�� �ងដ៏អ�� �រ��មួយ�ើម��ីរស់
�  ប៉ុ�� �� � ន� និភ័យបន� ិច បន� �ច។ 

�ើងជួប�� ទះ� ររ�� �យដី ខ��ល់ព���ះ 
ទឹកជំនន់ និង� ររអិល� ក់ដី� ញឹក� ប់។ 
�ើងក៏� ន� និភ័យពីស៊ូ� មីផង��រ។

� ព� សន� � ំង��ះ � នផលប៉ះ� ល់�� �ៀង�� �។ � 
ផ� ល់� រលំ� កក� �ង� រ�� ើដំ�ើរ� មក ទំ� ក់ទំនង
� មួយមនុស��� ទី�� � ញ់ និង�� ើ�� �ស់របស់� ំ� ច់។

�ើង� នគូសប�� �ក់នូវអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ
�ើម��ី�� ៀមខ� �នស�� �ប់�� �� រ និងសហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីឆ� ង� ត់�� �លំ� កៗប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីដ៏ធំមួយ
� យសុវត� ិ� ព និង� ន� ព� យ�� ួលបំផុត� ម��ល
� ច�� ើ� � ន។ � មរយៈ� រចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន
� រជូនដំណឹង��លអ� ក�ើប��� នប�� ប់� ជំ� ន
ដំបូង! ឥឡ�វ� ប់�� ើមបន� �� ើអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ� ន 
ឥឡ�វ��ះ យប់��ះ និងពីរចុងស�� �ហ៍�� �យ ដូ�� �ះ 
�� �� ររបស់អ� ក� ន�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច។ 
ជំ� ននីមួយៗ ពិត� � ន�� � ជន៍ �� សិន 
�ើអ� ក� នសំនួរ សូម� ក់ទងមក�ើងខ� �ំ។

ពី�� ុម� រ� រ ���ម៉ូ WREMO
(��ះគឺ� � រ�� ល័យ�� ប់�� ង�� �ះមហន� � យក� �ងតំបន់
��លលីងតុន)

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency Hub)  

របស់អ� ក

២ អនុវត� �� �ប �� ប 
និង� ង

ចូលរួម

ប�� �ប់ពីរ�� �យដី៖

៣ ដឹងពីតំបន់ស៊ូ� មីរបស់អ� ក

Khmer Edition
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១ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� នអនុវត�  �� �ប �� ប និង� ង ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើងដឹង� តំបន់ស៊ូ� មីរបស់�ើង� ឯ� ។ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

  � ន� និភ័យ��ស៊ូ� ម?ី
* �� �ស់ទីឱ��� នរហ័ស� � ន់ក�� �ង

សុវត� ិ� ព� យ�ើង ឬកង់ - ដី� ក 
ឬ�ើង�ើ។ សូមកុំ�ើកបរ។

* �ើរ� ម�� �ញ�ៀវស៊ូ� មី និង�� �កស�� �
ផ� �វជ�� �ស� តំបន់សុវត� ិ� ព��ល� 
ជិតបំផុត ឬ� ពី�ើប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។ 
បន� �� ើដំ�ើរ �ើម��ីឱ��អ� កដ���ៀត� ច
ជ�� �សខ� �ន� ន��រ។

  �� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយអ� កដ��

* ជួប�� �� ក�� �ងសុវត� ិ� ព��លអ� ក
� ន�� ើស��សរួចមុន��លព�� � ម
�� ឡប់� ផ� ះ

* �� សិន�ើ� ច ចូរ�� �ប់អ� កដ��� អ� ក
� នសុវត� ិ� ព � យ��ករ���កពី
�� �ន� ពរបស់អ� ក�ើ�� ព័ន� ផ��ព� 
ផ�� យសង� ម និង� មរយៈ� រ� 
សំ��ង។សូម�� ើ� រ ប៉ុ�� �កុំ��ទូរស័ព�  
�ើម��ី� ត់បន� យ� ពម� ញឹកក� �ង�� ព័ន� ។

  � យកកូនរបស់អ� ក

* សូម�� �កដ� អ� ក� ល់�� �ដឹងពីគ�� �ង
� ំង��ះ។ កុំ�� ើខ� �នឯង� ន�� �ះ�� �ក់
� យ� � � �ៀន � ��លកូនរបស់
អ� ក� នសុវត� ិ� ព� ក�� �ង����ង�ៀត! 
� យកកូនរបស់ អ� ក  � ��ល��ល� � ន
សុវត� ិ� ព��ប៉ុ�� �ះ! 

  �� ើឱ��ផ� ះរបស់អ� ក� ន
សុវត� ិ� ព

* បិទ�� �ស �ើម��ីប� � រ� រផ� �ះ� ��ល
��លអ� កឮ ឬធុំក� ិន�� �ស��ច�� �យ។

* បិទចរន� អគ� ីសនី �� សិន�ើ� ច់អគ� ិសនី 
ឬអ� ក�� �វ��ជ�� �ស��ញ។ ������ ើង
� ច�� �វ� នខូច� ត ��លអ� ក
មិន� ច�ើល�ើញ។

* បិទទឹក � ពិសស�ើអ� កគិត� � ន� រ
ខូច� តបំពង់បង� �រទឹក។ ទឹក��ល��ច�� �យ 
� ចបំ�� �ញផ� ះរបស់អ� ក។

   ទឹក និងអ� ម័យ
* � ំទឹក��លមិន�� �វ� នស�� �ត 

រយៈ��លមួយ� ទី មុន��ល�� ើ�  
ឬ� ក់អូ� ��ល ឬប� ីច (Bleach) �� ើ
ក� �ងផ� ះ និង�� �នក� ិនធម� � កន� ះ�� �ប�� �
� �� �� ក� �ងទឹក  ១០ លី�� ។ ទុក 
រយៈ��ល ៣០ � ទីមុន��លផឹក។

* កុំ� ក់ទឹកបង� ន់។ជីករន� ស�� �ប់� ក
សំណល់របស់អ� ក�� សិន�ើអ� ក� ច។ 
�� �ក់� �� �ត។

 សូមពិនិត���ើលអ� កជិត� ង
           របស់អ� ក
* �ើល��អ� ក��លរស់� ���� �ក់ឯង 

អ� ក��ល� ចចល័តពីក�� �ងមួយ
� ក�� �ងមួយ� នក�� ិត ឬអ� ក
��ល� ច�� �វ� រជំនួយប�� �ម។

* � ំ�� �� �� វ�ញ� មក 
� យ� រ��ករ���កជំ� ញ 
និងធន� នរបស់អ� ក។

 � មជ��មណ� លសហគមន៍
        ស�� � �ះប�� �ន់ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

* �� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ។

* �� សិន�ើអ� ក� ចផ� ល់ជំនួយ 
� យ��ករ���កធន� ន និងជំ� ញ។

* �ើម��ី�� មូល និង��ករ���កព័ត៌� ន 
អំពីអ� ី��ល� ន�ើត�ើង 
� ក� �ងសហគមន៍របស់អ� ក។

* �ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់
សហគមន៍ក� �ងតំបន់អ� ក�ើយប�� �ន
ព័ត៌� ន� មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រ
ប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� របស់អ� ក។

  សូមចូល� � ន់  
www.WREMO.nz 
ឬ�� �ប់វ�ទ���ស�� �ប់ព័ត៌� ន� សន� ។

រលកយក��ស៊ូ� មី គឺ� រលក� �� ើន��ល� កមកបន� �� ����ង�� ើន���ង។
រលក��ល � ក មកដំបូង�� ��ល� មិនធំប៉ុ�� �ន��។ ជ�� �សខ� �ន�� �មៗ� រក
ក�� �ង��ល� នសុវត� ិ� ព និងឆ� ងឱ��ផុតប�� �ត់�ៀវស៊ូ� មី។

និ� យ� មួយអ� កជិត� ងអំពីរ�ៀប��លអ� ក�� ប់�� �� ចទទួល� ន
សុវត� ិ� ព - អ� កខ� ះ�� ��ល� �� �វ� រជំនួយប�� �ម។

�� �ងយល់� �ើក�� �ង��លអ� ករស់�  �� ើ� រ ឬ��ងកំ� ន�  
� នស� ិតក� �ងតំបន់ស៊ូ� មី��រឬ��។ �ើសិន� � ន សូម�� �ង
យល់ពីក�� �ង��លអ� ក�� �វ� �ើម��ីឱ��� នសុវត� ិ� ព។

  getprepared.nz/TsunamiZone
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រលកដំបូង� ចមកដល់ក� �ងរយៈ��ល�� ឹម�� 
១០� ទីប៉ុ�� �ះដូ�� �ះ�ើងមិន� ន��ល
��� ស�� �ប់ជូនដំណឹង� ផ� �វ� រ ដូច� 
កណ� ឹង� ទ៍ ឬសុី���ន� ះ��។ �ើង�� ឹម��
�� ើ� រជូនដំណឹងអំពីរលកយក��ស៊ូ� មី  
��ល� ប់�� ើម� ំងពីច�� �យ ដូច� � ��រ�ក
� ងត���ង។

រង� ំរហូតដល់ 
ច�� ស់� � ន
សុវត� ិ� ពមុននឹង
� ជិត�� �រ 
ឬចូលក� �ងទឹកសមុ�� 
ប�� �ប់ពី�� ឹត� ិ� រណ៍ 
រលកយក��ស៊ូ� មី

�� សិន�ើអ� ក� ជិត�� �រសមុ�� ក� �ងអំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី 
�ើយ� ររ�� �យ� ះ � ន រយៈ ��ល��ង ឬ�� �ំងសូម� ក��ញ។

� ��លរ�� �យដីក� �ងតំបន់ � រជូនដំណឹងពីរលកស៊ូ� មី��មួយគត់
��លអ� កនឹងទទួល គឺ� ររ�� �យដី��ះឯង។

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
(Community Emergency Hub) គឺ� ចំណ�ច�� មូលផ� �ំ
ស�� �ប់សហគមន៍របស់អ� ក។ មជ��មណ� ល��ះ 
�� �ប់�� �វ� ន��� �  មជ��មណ� ល� រ� រសុីវ�ល 
(Civil Defence Centres)  - ប៉ុ�� ��ើង� នប� �រ�� �ះ 
�ើម��ីឆ� �ះប�� �ំងពី� លបំណងរបស់មជ��មណ� ល��ះ។

ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំមួយ អ� ករស់� ក� �ងតំបន់ដូចអ� ក គួរ��
�� មូលផ� �ំ�� �� មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីស�� បស�� �ល� រ�� ើយតបរបស់សហគមន៍អ� ក� យ�� ើ
ជំ� ញ និងធន� ន��លអ� ក� ន។

 �� �ងរកមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍
           ��ល� ជិតអ� កបំផុត � យចូល� � ន់
           ��ហទំព័រ getprepared.nz/Hubs

មជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ 
� នឧបករណ៍� ប់�� ើម� មូល�� �ន ��ល� នដូច�  
ស�� �រៈ� រ�� ល័យ វ�ទ��� AM/FM ��នទី និងវ�ទ���
ទំ� ក់ទំនង� មក របសមជ��មណ� ល � រ� រសុីវ�ល 
��លអនុ�� �តឱ��� ន� រទំ� ក់ទំនង� មួយ
មជ��មណ� ល�� តិបត� ិ� រប�� �ន់របស់�� ុម�� ឹក�� 
តំបន់របស់អ� ក។

� ក� �ងមជ��មណ� លស�� � �ះប�� �ន់សហគមន៍ មិន
� នរបស់របរផ� ត់ផ� ង់ប�� �ន់ប�� �ម��។

ខណៈ��ល��លអ� កកំពុងចូល� � ន់
��ហទំព័រ getprepared.nz:

សូមចូល� � ន់� ស័យ�� �ន����ហទំព័រ� ង�ើពីមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ក� �ងមូល�� �នរបស់អ� ក�ើម��ីពិនិត���ើល��ន� រ
�� ើយតបសហគមន៍។

�ើល��នទីតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី �ើម��ីដឹង� �ើតំបន់� ��លអ� ក
រស់� �� ើ� រ និង��ងកំ� ន� ស� ិត� ក� �ងតំបន់ជ�� �សពីស៊ូ� មី។

ចូល� � ន់��ហទំព័រ www.WREMO.nz ។ 
��ះគឺ� ក�� �ង��លអ� កនឹងចូល� � ន់ �ើម��ីទទួល� នព័ត៌� ន
��លគួរឱ��ទុកចិត� � ��ល� ន� សន� ។

1

2

3

១ ចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន� រ

ជូនដំណឹងថ� ីៗ និង� ម� ន 

់មន ុ  �� ភពព័ត៌� នដ៏ល�  ក� �ង��ល� ន� សន� គឺ៖

 ��ហទំព័រ� សន� របស់ WREMO
         សូមចូល� � ន់ www.WREMO.nz

 ��ហទំព័រ FACEBOOK របស់ WREMO
          សូមចុច LIKE � �ើfacebook.com/WREMOnz

 ��ហទំព័រ Twitter របស់ WREMO សូមចុច 
         FOLLOW � �ើ @WREMOinfo

 ចូល� � ន់��ហទំព័រ និង�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម
          របស់�� ុម�� ឹក�� តំបន់របស់អ� ក

  �� �ប់វ�ទ���ណ���ល����ឡង់ និង�� �នីយ៍វ�ទ���ក� �ង�� ុក

ឥលូវ��ះ 
��ល��ះ

� ញចុះ

ឥលូវ��ះ

� ញយកកម� វិធី��ះ

� ញយកកម� វ�ធី� រ� រ�� �ះ�� �ក់របស់� ក� ទ�� ហម
ណ���ល����ឡង់។ អ� ក�� �វ�� �កដ� � រជូនដំណឹងទូ�  
(General Notifi cations) �� �វ� ន��ីក ដូ�� �ះ WREMO 
� ចជូនដំណឹងដល់អ� កក� �ង�� �� ន� សន� ��ល� ច� ន
�� �ះ�� �ក់់់ដល់ជីវ�ត។ WREMO នឹង�� �ីរ� រជូនដំណឹង
��� ��ល��លសុវត� ិ� ព�� �ល់ខ� �នអ� កស� ិតក� �ង�� �ះ�� �ក់។ 
អ� ក� ច�� �ស់ផ� �រ� រជូនដំណឹង����ង�ៀត��ីម��ីទទួល� ន
��ដំណឹងអ� ី��លអ� កចង់� ន។ សូម� ំ�  ��ះគឺ� តំបន់
��លីងតុន ��ីយអ� ក�� ��ល� មិនចង់ទទួល� ន� រជូន
ដំណឹងអំពីខ��ល់� ះ��។

� ��ល��លអ� កទទួល� ន� រជូូនដំណឹង

សូម�� �ី� ម� រ��� ំ ��ីយ��ករ���កពត៌� ន� ��ី
�� ព័ន� ផ��ព� ផ�� យសង� ម ឬ�� �ីរ� រ� � ន់មនុស����លអ� ក
យកចិត� ទុក� ក់។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! ពួក�ើង� នចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួលដំណឹង� សន� ២៣៤៥៦៧៨

� រ��� ំក� �ង
��ត�ុ រណ៍រ�� �យ
��នដី 

យក� រ��� ំ��ះ �ើយ�� ៀមខ� �នរួច� �� �ចមុន

��តុ� រណ៍រ�� �យដី 

វគ� សិក�� �� ៀមស�� � �ះប�� �ន់
� យឥតគិត�� �

�ៀនពីរ�ៀបជួយ�� �� រ និងសហគមន៍
របស់អ� កឱ����ះ�� ៀមលក� ណៈ�� ើយតប 
និង�� �ក �ើងវ�ញ ប�� �ប់ពី� ររ�� �យដីធំ។ 
អ� កនឹងជួយឱ��សហគមន៍របស់អ� កទទួល
� នព័ត៌� ន�� ៀមខ� �ន និង�� �ប់
ទំ� ក់ទំនង� ន់���� �ើរ។

 ចុះ�� �ះចូលវគ� សិក�� របស់�ើង
          សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ៖
           getprepared.nz/
           Courses

   អ� កក៏� ច�� �យ� អ� កស� ័�� 
ចិត� របស់ ���ម៉ូ (WREMO) 
�ើម��ីជួយសហគមន៍របស់អ� ក  
�� ៀម ខ� �ន និង�� ើយតប 
� យចូល� � ន់��ហទំព័រ៖  
getprepared.nz/
Volunteer

សិ�� �� � ស� ីពី� របន� �� ើ
� ណិជ� កម� � យឥតគិត�� �

�� សិន�ើអ� ក�� កប� ជីវកម�  
ឬ� នអង� � រសហគមន៍ 
អ� កនឹងចង់ឱ��� ដំ�ើរ� របន�  
ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� នតូច ឬធំ។

អតិថិជន និងបុគ� លិករបស់អ� ក 
ពឹង�� �ក�ើអ� ក។ សិ�� �� � របស់�ើង 
នឹងជួយអ� ក និងបុគ� លិករបស់អ� កឱ���� ៀម
ខ� �ន�ើម��ីបន� �� តិបត� ិ� រ និង
�� ើ� រស�� �ចចិត� � ន់���� �ើរ 
ស�� �ប់� ជីវកម� របស់អ� ក 
� ��ល� ន� ព� នតឹង។

អ� កចូលរួមសិ�� �� �  
នឹង� ក��ញ� � មួយ
� រយល់ដឹងពីមូល�� �ន�� ឹះ��� រ
�� ើ��ន� រនិរន� រ� ព� ជីវកម�  
� ទូ� ំងតំបន់��លលីងតុន។

   សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពីវគ� សិ�� �� � ស� ីពី
� របន� �� ើ� ណិជ� កម�            
getprepared.nz/Businesses

��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍

អ� ក� មនុស����ល� ចចូលរួមក� �ង 
��ន� រ�� ើយតបសហគមន៍របស់អ� ក។ 
�� �ងយល់ពី��ន� រ��លកំពុង� ន 
និងរ�ៀប��លអ� ក� ចចូលរួមចំ��ក។ 
អ� ក� នចំ��ះដឹងដ៏� នត�� �អំពី
សហគមន៍របស់អ� ក��លនឹងជួយ�� ើឱ��
� ន់���� �ើរ។

   
សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
�ើម��ីដឹងពី��ន� រ�� ើយតប
សហគមន៍ 
getprepared.nz/
ResponsePlan

� ក់ទង មក ពួក �ើង

  wremo@gw.govt.nz

  04 830 4279

  facebook.com/WREMOnz

�ើងដឹង� មជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍

 ក� �ងមូល�� �នរបស់�ើង� ឯ� 
 និងរ�ៀប��ល�ើង� ច

ជួយសហគមន៍របស់�ើង។

�ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�� សិន�ើអ� កមិន� ច�� �ប �� ប និង� ង� ន�� សូមទប់ខ� �នរបស់អ� ក 
ឱ�� អស់ពី សមត� � ព  �ើយព�� � មរកវ�ធី�ើម��ី� រ� រក�� ល 
និងករបស់អ� ក។ អ� កជំ� ញអន� រ� តិដឹង� អ� ក� ច� ត់បន� យឱ� ស
��� ររងរបួសរបស់អ� ក� ន �� សិន�ើអ� ក�� �ប �� ប និង� ង 
ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី។

� ររងរបួស� គ�� ើនក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី 
ប�� �លមកពី�� ឿងស�� �រ�ម ស�� �រៈ លម�  ក� �ង ផ� ះ និងស�� �រៈ� ងសង់ 
ដូច� ����ង ពិ� ន � � ង� រដួលរលំអ� រ។

ក� �ងអំឡ�ង��លរ�� �យដី៖

� ក� �ងផ� ះ - � � ងក� �ងរហូតដល់� ររ�� �យ
ប�� ប់ �ើយ� នសុវត� ិ� ពក� �ង� រ� ក��ញ។ 
� ក��ញពីអ� រ� យ�� ុង�� យ័ត�  និង�� យ័ត� ចំ� ះវត� ���ល�� �ក់។

� ក� �ងអ� រខ� ស់ - ដូច�� �នឹង� ង�ើ 
សូមកុំ�� � ប់��ញ�� � � យ� រ�� កណ� ឹងអគ� ីភ័យ � ទ៍ ។

� � ង�� � - ��ញឱ���� �យពីអ� រ �ើម�ើ 
និង������ ើងអគ� ិសនី ប�� �ប់មក�� �ប �� ប  និង� ង 
រហូតដល់� ររ�� �យប�� ប់។

� �ើផ� �វម� ញឹក - កុំ� �ើផ� �វ�ើរ �� �ះ� ចនឹង� នវត� �
�� �ក់ពីអ� រជុំវ�ញមក�ើអ� ក។

�� សិន�ើអ� កមិន� ចអនុវត�  �� �ប 
�� ប � ង� ន�� សូឞរក�� ខ� �នអ� ក
� យ� នល� បំផុត�ើយព�� � ម
�� �ងរកវ�ធី� រ� រក�� ល 
និង ករបស់អ� ក។

�� ើ� ន ល� ! អ� ក� ន�� ើជំ� នដំបូង 
�ើម��ីរក�� សុវត� ិ� ព។

តំបន់��លលីងតុន គឺ� ក�� �ងដ៏អ�� �រ��មួយ�ើម��ីរស់
�  ប៉ុ�� �� � ន� និភ័យបន� ិច បន� �ច។ 

�ើងជួប�� ទះ� ររ�� �យដី ខ��ល់ព���ះ 
ទឹកជំនន់ និង� ររអិល� ក់ដី� ញឹក� ប់។ 
�ើងក៏� ន� និភ័យពីស៊ូ� មីផង��រ។

� ព� សន� � ំង��ះ � នផលប៉ះ� ល់�� �ៀង�� �។ � 
ផ� ល់� រលំ� កក� �ង� រ�� ើដំ�ើរ� មក ទំ� ក់ទំនង
� មួយមនុស��� ទី�� � ញ់ និង�� ើ�� �ស់របស់� ំ� ច់។

�ើង� នគូសប�� �ក់នូវអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ
�ើម��ី�� ៀមខ� �នស�� �ប់�� �� រ និងសហគមន៍របស់អ� ក 
�ើម��ីឆ� ង� ត់�� �លំ� កៗប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីដ៏ធំមួយ
� យសុវត� ិ� ព និង� ន� ព� យ�� ួលបំផុត� ម��ល
� ច�� ើ� � ន។ � មរយៈ� រចុះ�� �ះ�ើម��ីទទួល� ន
� រជូនដំណឹង��លអ� ក�ើប��� នប�� ប់� ជំ� ន
ដំបូង! ឥឡ�វ� ប់�� ើមបន� �� ើអ� ី��លអ� ក� ច�� ើ� ន 
ឥឡ�វ��ះ យប់��ះ និងពីរចុងស�� �ហ៍�� �យ ដូ�� �ះ 
�� �� ររបស់អ� ក� ន�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច។ 
ជំ� ននីមួយៗ ពិត� � ន�� � ជន៍ �� សិន 
�ើអ� ក� នសំនួរ សូម� ក់ទងមក�ើងខ� �ំ។

ពី�� ុម� រ� រ ���ម៉ូ WREMO
(��ះគឺ� � រ�� ល័យ�� ប់�� ង�� �ះមហន� � យក� �ងតំបន់
��លលីងតុន)

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency Hub)  

របស់អ� ក

២ អនុវត� �� �ប �� ប 
និង� ង

ចូលរួម

ប�� �ប់ពីរ�� �យដី៖

៣ ដឹងពីតំបន់ស៊ូ� មីរបស់អ� ក

Khmer Edition

ជំនួសធ� ឹមថ� ី�ើដំបូល
ផ� ះរបស់អ� ក� ��ល
� ន� រខូ� ត  
ឬ� ត់បង់

ពិនិត��ឱ��ច�� ស់� ធ� ឹម�� �ប់� 
នឹងសរសរ�� ឹះ

បំពង់ទឹកឯកជន

យប់��ះ ចុងស�� �ហ៍��ះ ចុងស �� � ហ៍ �� �យ

អគ� ិសនី

Grab bag

�� �ស

� ម� រ��� ំ -
 ១៤០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍។ 
ទឹកផឹក ទឹកស�� �ប់�ៀប 

ចំ � � រ 
ទឹកស�� �ប់� ង�� 

និងអ� ម័យមូល�� �ន
����ង�ៀត

 (សំ� ត�� �ញ និងងូតទឹក)

អប��បរ�  - 
២០ លី�� ក� �ងមនុស���� �ក់ 

ក� �ងមួយស�� �ហ៍ 
ទឹកផឹក និងស�� �ប់   
 អ� ម័យមូល�� �ន។

200L
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2L

�� �ស់ប� �រ�ើសរសរ�� ឹះ
��លខូច ឬរលួយ

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� កជិត
ខាងរបស់េយើងគឺ៖

ក៓ណត់ទី�៓ងស���រៈ

ទឹក៖ 

អគ� ិសនី៖

�� �ស៖

កំណត់ទី� ំងមជ��មណ� លស�� � �ះ
ប�� �ន់សហគមន៍ (Community Emergency 
Hub)  របស់អ� ក

១ ២ ៣ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន��ន� រផ� ះស����ង និងដឹងពីរ�ៀបរក�� សុវត� ិ� ព។ ៥ ៦ ៧ ៨

១ ២ ៣ ៤ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! �ើង� ន�� ើឱ��ផ� ះរបស់�ើង � នសុវត� ិ� ព ៦ ៧ ៨ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន

រួច� �� �ច! �ើង�� �ល់អ� កជិត� ងរបស់�ើង ៨

១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� ន� រផ� ត់ផ� ង់�� ប់�� �ន់ ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នក� �ងរយៈ��លមួយ
ស�� �ហ៍ ក� �ងករណីស�� � �ះប�� �ន់

១ ២ ៣ ៤ ៥ �ើង� ន�� ៀមខ� �ន
រួច� �� �ច! 

�ើង� នស� �កទឹកស�� �ប់��ល� សន� ��ល� ច�� ើ�� �ស់� នរហូតដល់មួយស�� �ហ៍។ ៧ ៨

  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ www.getprepared.org.nz 
�ើម��ីទទួល� នព័ត៌� នអំពី� រ �� ៀម ខ� �នក� �ង��ល� សន� 

ព័ត៌� នលម� ិតស�� �ប់ទំ� ក់ទំនងរបស់អ� ក
��ល� ច� យកកូនៗរបស់�ើង

ក�� �ងជួបជុំ�� �� រ

� ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨

ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ អ� ក�� ��ល� មិន� ច�� ើទូរស័ព� របស់អ� ក�� ើអ៊��៉�ល ឬ�� ើ�� ព័ន� 
ផ��ព� ផ�� យសង� ម� ន��។ ចូរ�ៀបចំ��ន� រឥឡ�វ��ះ ស�� �ប់��ល��លអ� កមិន� ច� ក់ទង�� �� ន។

�ៀបចំផ� ះរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ពនឹង� ត់បន� យ� រខូច� តក� �ង
អំឡ�ង��ល� ន� ររ�� �យដី និង�� ើឱ��អ� ក�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក� ន 
� ះបី� � នប�� �បន� ិចបន� �ចក៏� យ។

កំណត់ក�� �ង� ត់ជួប��ល� ន
សុវត� ិ� ព

ស�� �ច�� ើសយកក�� �ង�  ��លអ� កនឹង� ជួប�� � 
�ើយ�ៀបចំក�� �ង�� �ក់� � មួយមិត� ភក� ិ 
ឬ�� ុម�� �� រ� ច់�� �តិ �� សិន�ើ� ំ� ច់។

�ៀបចំ� � ���ប់រងស�� �ប់ផ� ះ 
និងស�� �រៈក� �ងផ� ះ

មនុស��� គ�� ើនមិនទទួល� ន� រ
� � ���ប់រង�� ប់�� �ន់។ �� �វ�� �កដ� ផ� ះ និ
ង�� ព��សម��ត� ិរបស់អ� ក�� �វ� ន� � ���ប់រ
ង� � មចំនួន��ល�� ឹម�� �វ។ 
� ក់ទង�� ុមហ៊ុន� � ���ប់រងរបស់អ� ក�ើម្
បីពិ� ក�� ។

រក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព

� � �ៀន� ន��ន� ររក�� កូនរបស់អ� កឱ��� នសុវត� ិ� ព។

   ចូរពិនិត���ើល��ន� រស�� �ប់�� �� សន� របស់� �  
របស់អ� ក� យចូល� � ន់ ��ហៈ ទំព័រ
getprepared.nz/schools

�ៀបចំមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ���ង� ច� ស់ឱ��� ន
៣� ក់ ��លស� ិត� ក� �ងច�� �យ  ��ល� ច�ើរដល់� �  
�ើម��ី� ទទួលកូនឱ��អ� ក។ ឱ���� �ះមិត� ភក� ិ ឬស� ជិក�� �� រ� ំង
� ះ� � � �ៀនរបស់កូនអ� ក។

និ� យ� មួយកូនរបស់អ� កអ៓ពីអ� ី��លពួក��� ចរ�ពឹងទុក 
និងអ� ក��ល� ច� ទទួល ពួក��   �� សិន�ើអ� កមិន
� ច� ទី� ះ� ន��។

រក�� ធុងស� �កទឹកឱ��
� នសុវត� ិ� ព

ពិនិត���ើលបំពង់����ងឱ��
�� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។ 
�� សិន�ើអ� កមិន�� ើបំពង់
����ងរបស់អ� ក��យក� 
��ញ។

ផ� ះរបស់អ� ក� រ��ញ� � យស�� �រៈ�� ៀមស�� �ប់��ល
� សន�  ��ល�� �វ� ន�� �ង�� ើ� របស់�� ើ�� �ស់�� � ំ�� �!

ភួយ� �ើ�� � ស�� �កបំ� ក់� ក� �ងទូ� ក់� � វ
របស់អ� ក និងអ� ីៗ� ក� �ងផ� ះ� យ គឺ� របស់� ំងអស់��ល
អ� ក� ច�� ើក� �ង��ល� ន� សន� ។

�� ៀមរបស់ផ� ត់ផ� ង់� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម 
�� សិន�ើអ� ក� ន� រក កុ� រតូច និងសត� ចិ�� ឹម

ទុកប�� ីឱសថ ឬ�� �ំ��ទ��របស់អ� ក �ើយ�� �វ�� �កដ� អ� ក
� ន� �� ប់�� �ន់។

� មរយៈ� រ�ើល��ខ� �នអ� ក និង�� �� ររបស់អ� ក អ� ក� ន
ជួយ�� �ក��� ស�� � �ះប�� �ន់ ឱ�� �� �តធន� ន� នកំណត់ 
របស់ពួក��� �ើអ� ក��ល�� �វ� រជំនួយ�� �ំងបំផុត។

ទុក� ក់ទូស� �ក� � ររបស់អ� កឱ��� ន
��ញ� ម��� ច�� ើ� នទុក� ក់ឱ��
� ន�� ប់�� �ន់ ��លអ� កមិន� ំ� ច់ទិញ
ទំនិញក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ៍

ពិនិត���ើលដំបូលផ� ះ ជ�� �ំង �� ឿងស�� �រ�ម និង
�� ឹះឱ���� �កដ� � នសុវត� ិ� ព។
�� សិន�ើអ� ក�� �វ� រជំនួយ 
សូមរកអ� ក� ងសង់ជំ� ញ 
�ើម��ីពិនិត���ើលផ� ះរបស់អ� ក។

   �� �ងយល់ប�� �មអំពី� រ�� �តពិនិត��
ផ� ះ  សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ  
getprepared.nz/SafeHomes 

�� សិន�ើអ� កកំពុង�� �ក់�  
ក� �ងផ� ះជួល

ប�� �ប់ពី��តុ� រណ៍រ�� �យ��នដី 
អ� ក� ចរស់� ផ� ះរបស់អ� ក�ៀត ឬ���ង�  
គឺ� �� ័យ�ើ�� �ស់ផ� ះរបស់អ� ក ដូ�� �ះ
សូមនិ� យ� មួយពួក��ពី� រ�� ើឱ��ផ� ះ
របស់អ� ក� នសុវត� ិ� ព� យ�� ើ� រ
��� ំ��ះ។

� ន់��ល� � ង��ះ អ� កនឹងជួយក� ង
សហគមន៍��ល� ន� ពរួស� យ� ក់� ក់� ងមុន 
និង� ន់��រ�ង� ំ� ងមុន� �ៀង� ល់�� �។

� ប់�� ើម� យ�� �មញញឹម និង� រ��� ំខ� �ន។ 
ជំ� នទីមួយ គឺ��ង��ពិ� កបំផុត!  ប� � ប់ មក  �� ើ
ឱ��� ន� រប� �រពត៌� នទំ� ក់ទំនងលំអិតមួយចំនួន 
ឱ���� �� វ�ញ� មក ក� �ងករណី� ន� សន� ។ � � 
� រ� ប់�� ើម� រសន� � ដ៏� យ�� ួលមួយ។ 
អ� កក៏� ច� ប់�� ើម �� ុមជំនួយសហគមន៍ 
� �ើផ� �វរបស់អ� ក ឬក៏ចូលរួម� មួយ 
Neighbourhood Support � ក� �ងតំបន់របស់អ� ក

�� �ប់ទំ� ក់ទំនង� មួយមនុស��ពីរបី� ក់ � �ើផ� �វរបស់
អ� ក� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះក� �ងករណីប�� �ន់ អ� ក� ច៖

• �� �វ�� �កដ� អ� ក� ំងអស់�� �� នសុវត� ិ� ព 
និង�� �វ� ន�ើល��� ពិ��សអ� ក��ល�� �វ� រ
ជំនួយប�� �ម

• ��ករ���កធន� ននិងជំ� ញ�ើម��ីជួយ�� �� វ�ញ
� មក

• ជួយ�� �� វ�ញ� មក ក� �ងប៉ុ�� �ន�� ��� �យ� ររ�� �យ
ដី។

 

�ៀបចំ� រជួបជុំ  � ប៊�ឃ��� ឬ�� ុម�� ើ� រ� រ 
� មួយអ� កជិត� ងរបស់អ� ក ក� �ងអំឡ�ង 
��លពីរបីស�� �ហ៍��ះ។

ផ� ល់នូវ� រ� ំ�� ប�� �ម 
ស�� �ប់ជ�� �ំង�� ើពី
ឥដ� ��លមិនសូវរ�ង� ំ

រក�� ���សុីនទឹក�� � 
និងច�� � �នកំ� ដុត

អុស ឱ��� ន
សុវត� ិ� ព

�ើ� ន�� � ង 
ឬរន� � ជុំវ�ញសរសរ�� ឹះ��?
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ប�� �ប់ពី� ន� ររ�� �យដីធំ ទឹកនឹងមិន��ញពី���សុីន��ដូ�� �ះអ� ក�� �វ� ន� រផ� ត់ផ� ង់ទឹកប�� �ន់។ 
អ� កស� �កទឹក� ន់���� ើន� ន់��ល� ។អ� កនឺង�� �វ� រទឹក�� ប់�� �ន់�ើម��ីផ� ត់ផ� ង់�� �� រ របស់អ� ក
� ំងមូលក� �ងរយៈ��លមួយស�� �ហ។ 

ឧបករណ៍�� ើ�� �ស់
ឧបករណ៍��លខូច� ត� ច� ន�� �ះ�� �ក់ និង�� ើឱ��អ� កមិន� ច
�� �ក់� ក� �ងផ� ះរបស់អ� ក � ន។
�� �ងរកសន� ះបិទ�ើក�� �សរបស់អ� ក (�� សិន�ើអ� ក� ន�� �ស) 
ក�� �ងបិទ�ើកចរន� អគ� ិសនី  បំពង់ទឹកឯកជន 
និង�ៀនពីរ�ៀបបិទ� ។ គូសចំ� ំ� ឱ��� នច�� ស់ ដូ�� �ះអ� ក� ច
�� �ងរក� � ន���ង� ប់រហ័ស។

�� ៀម� បូប� សន� � ក� �ងផ� ះ 
និងក�� �ង�� ើ� រ
អ� ក�� ��ល� នឹង�� �វ� ក��ញពីផ� ះ���ង� ប់រហ័ស 
ឬ�ើរក� �ងច�� �យ�� �យពី ក�� �ង�� ើ� រ � ផ� ះ ។ គិតអំពីរបស់
របរ��លអ� ក� ចនឹង�� �វ� រ �ើយ� ក់របស់សំ� ន់ � ំង 
� ះ ក� �ង � បូបមួយ �ើម��ីឱ��អ� ក� ច�� ើ� ន ប៉ុ�� �ន���ង 
ឬប៉ុ�� �ន�� �ប�� �ប់។អ� ក� ច�ៀប ចំ � បូប� សន� ��ះ 
� យខ� �នឯង �ើយអ� កមិន� ំ� ច់ចំ� យ�� ើន� ះ��។

សូមចូល� � ន់��ហទំព័រ��ះ 
        �ើម��ីដឹងពីរបស់របរអ� ីខ� ះ ��លអ� កគួរ� ក់
ក� �ង� បូប� សន�  getprepared.org.nz/GrabBag

ទិញធុងទឹកចំណ�ះ ២០០ លី��  (ឬធំ� ង��ះ�ើ� ច!) 
� ចុងស�� �ហ៍��ះ ដូ�� �ះអ� កនឹង� នទឹក�� ើ�� �
ស់ក� �ង��ល� ន� សន� ។ � � នត�� �សមរម�� 
និង� យ�� ួលតំ�ើង។ ��រក�� ធុងទឹក� ឃ� នល�  
��ីយប៓��ញធុងទឹក� យទឹក�� �ត។

   getprepared.nz/Water

�� សិន�ើអ� កមិន� ចរកធុងស� �កទឹក� ន�� ���ង� ច� ស់
ស� �កទឹកបន� ិចបន� �ចក៏ល� � ង�� �ន! �� ើដបទឹក�� �ស� ិកធំៗ។
ចូរកុំ�� ើដបទឹក� ះ� � ស់ៗ ពី�� �ះ� នទឹក� ះ� នឹង�� ើ 
� យទឹកកខ� ក់។

� ក់ទឹកចូលក� �ងក� �ងធុងនីមួយៗរហូតដល់�ៀរ។ 
�� បគ�� បឱ��តឹង �ើយទុក� � ក�� �ង�� � ក់ និងងងឹត។ 
� ងស�� �ត និងប�� �លទឹកឱ����ញដបវ�ញ�ៀង� ល់ ១២  ��។

ទិញធុងស� �កទឹកប�� �ន់��ប��ះ 
ពី�� ុម�� ឹក��  ក� �ងតំបន់របស់អ� ក 
ក� �ងត�� � $១០៥

អ� ី��ល�� �វចូល� ក� �ង 
�� �វ����ញមកវ�ញ។

�� �ងយល់ពីវ�ធី�� ប់�� ង� ក
សំណល់របស់អ� ក � ��ល
��លអ� កមិន� ច� ក់ទឹក
បង� ន់របស់ អ� ក� យចូល
� � ន់��ហទំព័រ។ 

   getprepared.
org.nz/Toilets

មនុស��ធម� � � មធ��ម�� ើ�� �ស់
ទឹកចំនួន ១៥៤០ លី�� ក� �ង

មួយស�� �ហ៍����ក�ើងស�� �ប់�ើរ�� �យ
មួយគូ � វរ� រ ទឹក និង � � រ

ស�� ន់ គឺ� � រ� ប់
�� ើមដ៏ល� មួយ

រក�� �� ឿងស�� �រ�មធ� ន់ 
ឬខ� ស់ឱ��� នសុវត� ិ� ព

មនុស��� គ�� ើន�� �វ� នជួយស�� � �ះ� យមនុស����ល� ទី� ះ� ��ល� ះ។ 
អ� កជិត� ងរបស់អ� ក គឺ� �� ភពជំនួយដំបូង។

៤ ប�� ើត��ន� រផ� ះស����ង ៥  �ៀបចំផ� ះរបស់អ� ក
ឱ��� នសុវត� ិ� ព

៧ ជួបអ� កជិត� ងរបស់អ� ក

៨ �� �ក់�  ផ� ះ��ល�� �នទឹក 
និងអគ� ិសនី៦ ស� �កទឹក

�ើង� ន�ៀបចំ និង�� ៀមខ� �នរួច� �� �ច!


