េ្រត�មខ� �នឥឡ
� វេនះស្រ�ប់
្រ��សន� ្រគប់្របេភទ

អ� ក�ចេធ� ើកិច��រ�េ្រចើនេ�េពលឥឡ�វេនះ
េដើម្បី�ត់បន� យ�ររងរបួ ស��ល់ខ� �ន ឬ�រ�ត
បង់្រទព្យសម្បត� ិេ�យ�រ្រ��សន� ។

ទទួ ល�នព័ត៌�ន
ចុះេ��ះ�មួ យ AlertLongBeach េដើម្បីទទួ ល
�ន�រជូ នដំណឹងអំពី�រ្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះ
្រ��សន� ែដលកំពុងេកើតេឡើង ឬ�ចនឹងេកើត
េឡើង�មរយៈទូ រសព� ៃដ �រ�អក្សរ និងអុែី ម៉
ល។ �ម�នកម� វ �ធីទូរទស្សន៍ វ �ទ្យ
� អត� បទេ�ះ
ពុម�ផ�យ និង្របព័ន�ផ្សព� ផ�យសង� មស្រ�ប់
ព័ត៌�នសំ�ន់ៗេ�ក��ងតំបន់របស់អ�ក។

េធ� ើែផន�រ
េធ� ើែផន�រ�មួ យ្រគ� �ររបស់អ�កអំពី វ �ធីែដល
អ� ក�ចនឹង�កេចញពីលំេ���ន ឬកែន� ងេធ� ើ
�ររបស់អ�ក ស� ិតេ្រ�មេស�រ �យ៉ូេផ្សងៗ។
កំណត់�មុននូ វទី�ំងស្រ�ប់ជួបជុ�
ំ � ។ កំណត់
បុគ�ល���ក់េ��ងេ្រ�ស្រ�ប់ទំ�ក់ទំនង
េដើម្បី្រ�ប់អំពីសុខ�ល�ពរបស់អ�ក។ ចូ រអនុ
វត� ែផន�ររបស់អ�ក។

បេង� ើតឧបករណ៍
��ចចំ�យេពលបន� ិចទ្រ�ំែតអ� កេឆ� ើយតប
្រ��សន� ដំបូង�ចមកដល់។ ចូ រេ្រត�ម
ឧបករណ៍ស្រ�ប់្រ��សន� ឲ្យ�នរ ួច�ល់េ�ផ� ះ
និងកែន� ងេធ� ើ�រ �មួ យនឹងស��រៈផ� ត់ផ�ង់
��េដើម្បី���អ� ក និង/ឬ ្រគ� �ររបស់អ�ក
�ច្រទ្រទង់ខ� �នឯង�ន�៉ងតិច្រ�ំៃថ� ។

េ្រត�មខ� �ន�េ្រសច
ចូ លរ ួម�មួ យ្រក �មេឆ� ើយតប្រ��សន� េ�ក��ង
សហគមន៍ (CERT) ឬ្រក �ម្រ�វ្រ�វ និងសេ���ះ
ៃនទី្រក �ងឡ
� ង� �ច។ ចូ លេរៀនវគ� សិក� CPR ឬ�រ
សេ���ះបឋម �មរយៈ�ក�ទ្រកហម�េមរ �ក
ឬេធ� ើ�រ�មួ យ�ក�ទ្រកហមេដើម្បី “បេង� ើត
ែផនទីស្រ�ប់តំបន់របស់អ�ក” េដើម្បីស��ល់�
និភ័យ និងធន�នេ�ក��ងតំបន់របស់អ�ក។
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ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រេ្រត�ម
ខ� �នស្រ�ប់េ្រ�ះមហន� �យ
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័ររបស់េយើង ៖
longbeach.gov/disasterpreparedness

ទី្រក �ង

ឡ
� ង� �ច

ខ�ច់ និង�វខ�ច់៖
ខ�ច់ និង�វខ�ច់�ចរក�នេ���នីយពន� ត់
អគ� ិភ័យ�ងេ្រ�ម េ�រដូ វេភ� �ង៖

•
•
•
•

��នីយ 7, 2295 Elm Street.
��នីយ 12, 1199 Artesia Blvd.
��នីយ 13, 2475 Adriatic Ave.
��នីយ 14, 5200 Eliot Street.

ខ�ច់�ចរក�នេ� The Public Service Yard,
1651 San Francisco Ave។ �វខ�ច់�ចរក�ន
េ���នីយពន� ត់អគ� ភ
ិ ័យ�ំងអស់។
េគហទំព័រ្របព័ន�ផ្សព� ផ�យសង� ម៖
twitter.com/@LongBeachDP
Instagram/@longbeachdprep
facebook@LongBeachDisasterPreparedness
youtube.com/user/LongBeachCityCA
ចុះេ��ះេ�េពលេនះ�មួ យ AlertLongBeach៖
longbeach.gov/disasterpreparedness/alertlong-beach/

្រកសួ ងេ្រត�មខ� �នស្រ�ប់េ្រ�ះមហន� �យ
និងទំ�ក់ទំនង្រ��សន�
2990 Redondo Ave
Long Beach, CA 90806
T (562)570-9250 F (562)570-9254
E LongBeach-EOC@longbeach.gov
ព័ត៌�នេនះ�ចរក�នេ�ក��ងទ្រមង់េផ្សងេទៀត
េ�យេធ� �
ើ រេស� ើសេុំ ��ន់ (562)570-9250។ �ន
េធ� ើបច��ប្បន� �ពេ�ែខកក� � ��ំ 2016។
©2016 ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច។ រក�សិទ�ិ្រគប់ែបប�៉ង

�រេ្រត�មខ� �នស្រ�ប់្រ��សន� ៖

��ស�តុមិនល�

ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
្រកសួងេ្រត�មខ� �នស្រ�ប់
េ្រ�ះមហន� �យ និងទំ�ក់
ទំនង្រ��សន�

1/18/2017 1:31:26 ��ច

ពិនិត្យេមើល�រជូនដំណឹងអំពី��ស�តុក��ង្រស �កស្រ�ប់�រែណ�ំអំពីេ្រ�ះ��ក់ េ�េពល�នេភ� �ង ខ្យល់ និងរលក

មុនេពលេភ� �ង
•

•
•

•

បេង� ើតឧបករណ៍ផត
� ់ផ�ង់្រ��សន� ។ គិតអំពី
ធន�នែដលអ� កេ្របើ្រ�ស់្រប�ំៃថ� និងអ� ី
ែដលអ� ក�ច្រត�វ�រ ឬ្រត�វេធ� ើ េបើសិនមិន
�នធន�ន� ំងេនះ។
្របមូ លស��រៈផ�ត់ផង
� ់មូល��ន ែដល្រត�វ�រ
េដើម្បីរស់ដូច� ��រ ទឹក និងស��រៈ្រទ្រទង់
ជី វ �តែដលអ� ក្រត�វ�រ�ំ�ច់។
ចង�ំអំពីត្រម�វ�ររបស់សត� ចិ��ឹម និង/ឬ
សុនក�ំផ� វ� ជនពិ�រ។ រ ួមប��ល
� ��រ ទឹក
និង្រប�ប់េលងរបស់សត� ចិ��ឹមក��ងឧបករណ៍
របស់អ�ក។
ប� �រឧបករណ៍របស់អ�ក�មត្រម�វ�រ េដើម្បី
បំេពញត្រម�វ�រេ្របើ្រ�ស់ ត្រម�វ�រ��េំ ពទ្យ
ត្រម�វ�ររបប��រ និងត្រម�វ�រវប្បធម៌។

�
េ�ជុំ វញផ�
ះ
•
•
•
•
•
•

ស��ត និងជួសជុលទរទឹក េដើម្បី�រ�រ�រ
កកស� ះែដលប�
� លឱ្យទឹកេភ� �ងដក់េ្រចើន
និងេធ� ើឱ្យខូ ចដំបូល និងផ�ះរបស់អ�ក។
ពិនិត្យេមើលដំបូល។ រកេមើលបន� ះេឈើ/េក្ប�ង
ែដលរេង� ើ ឬខូ ច�ត។
ពិនិត្យេមើល�ងក��ងែផ�កពិ�ន និងជ��ំង។
��ម្រ�បទឹក�ច�ស��ប��ញពី�រេលច
��យដំបូល។
�ត់ត្រមឹមេដើមេឈើ និងគុម�េ��ជិតផ�ះ។
�ត់ែមកេឈើែដល�ចធ� ន់��ក់ចុះេ្រ�មេ�
េពលេភ� �ង ឬេធ� ើឱ្យខូ ចផ� ះ។
្រ�កដ���រ និងបង�ច�នសុ
�
វត� ិ�ព។
ដំេឡើងបន� ះ�រ�រ�រ្រ�បចូ លពី��ស
�តុ �ម�ព�ំ�ច់។
�យ�រណ៍អំពីទឹកលិចផ� វ� ឬ�រ�ក់េដើមេឈើ
េ�យទូ រស័ព�េ�្រកសួង��រណ�រ ែដល
�នេលខ 562-570-2700
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�វខ�ច់៖ េបើសិនអ� ករស់េ�តំបន់�យរង�រ
ជនលិច សូ ម្រចកខ�ច់ក��ង�វ និងេ្រត�មខ� �ន
�កេចញមុនេពល�នទឹកជំនន់។
• ទទួ ល�នខ�ច់ និង�វខ�ច់ពីទី�ំងកំណត់
និងបែង� រទឹកេភ� �ងេចញពីលំេ���នរបស់អ�
ក។
• ខ�ច់�ចរក�នេ� The Public Service
Yard, 1651 San Francisco Ave។
• �វខ�ច់�ចរក�នេ���នីយពន� ត់អគ� ិ
ភ័យ� ំអស់។
• ខ�ច់ និង�វខ�ច់�ចរក�នេ�ទី�ំង
េ្រជើសេរ �ស ែដល�នប��ញេ�ែផ� ក�ង
េ្រ�យៃនខិត�ប័ណ�េនះ។

អំឡ
� ងេមឃេភ� �ង
•
•
•
•

•
•
•

•

�ម�នកម� វ �ធី វ �ទ្យ
� ទូ រទស្សន៍ និង្របព័ន�
ផ្សព� ផ�យសង� មក��ង្រស �ក ឱ្យ�នដិតដល់អំពី
��ន�ព��ស�តុ និងព័ត៌�នថ� ីៗ។
េ្រត�មខ� �ន�េ្រសច េដើម្បី�កេចញ��មៗ េបើ
សិន�ន�រប��ប់ឱ្យេភៀសខ� �ន។
�នផ� វ� េភៀសខ� �នេផ្សង េចញពីតំបន់របស់អ�
ក។
មិន្រត�វប៉ះែខ្សេភ� ើងែដល��ក់ចុះ ែដល�ច
ប�
� លឱ្យ�ន�ររងរបួ សធ� ន់ធ�រ ឬ �ត់បង់
ជី វ �ត។ សូ មទូ រសព� េ�េលខ 9-1-1 េដើម្បី�យ
�រណ៍។
្រត�វេ្រត�មខ� �ន និង្រប �ង្របយ័ត�េ�េពលកំពុង
េបើកបរ។ ផ� វ� �ច�ំងស� ះ ឬ្រត�វ�នបិទ
េ�យ�រេ្រ�ះ��ក់េផ្សងៗ។
សូមកុំព��មឆ� ង�ត់តប
ំ ន់ និងផ� វ� លិចទឹក
និងមិន្រត�វចូ លក��ងទឹកែដលកំពុងហូ រេឡើយ។
បកេ្រ�យ - កុំឱ្យលង់ទក
ឹ !
េបើសិន�ប់ក��ងរថយន� របស់អ�ក សូមេ�ក��ង
េ�ះចុះ។ េបើ�ចេ�រ ួច សូ មប� �រទី�ំងគ្រមប
ក�ល�៉សុីន ឬ ដំបូល�៉សុីន េបើសិនទឹកបន�
េកើនេឡើង។
យកសត� ចិ��ឹមែដលេ��ងេ្រ�ចូ លក��ង
អ�រ េ�េពលកំពុង�នព្យ
� ះេភ� �ង។

េបើសិន�នទឹកជំនន់
•
•
•

េបើសិន�នទឹកជំនន់ សូ មេ��ន់ទីទួលខ� ស់
និងេជៀស�ងកែន� ងែដលលិចទឹក។
កុំព��មេដើរ�ត់ែខ្សទឹកហូ រ ឬេបើកបរឆ� ង
�ត់ផ� វ� លិចទឹក។
េបើសិនអ� កប៉ះទឹកែដលលិចេ�ះ សូម�ង
ស��តៃដរបស់អ�ក�មួ យ�ប៊ូ និងទឹក
ក��ត់េមេ�គ។

ខ្យល់��ង
ំ
ខ្យល់បក់��ំង�ចេធ� ឱ
ើ ្យរលំេដើមេឈើ ែខ្សេភ� ើង
និង��កស���� និងេធ� ើឱ្យវត��ែដល��នសុវត� ិ
�ពេបុើងេ�ះេធ� ឱ
ើ ្យេ្រ�ះ��ក់។
េបើសិនអ� ក�ប់េ��ងេ្រ�អំឡ
� ងេពលខ្យល់
��ំង៖
• �ំងខ� �នេ�េ្រ�យអ�រ ឬេ�េ្រ�មជ្រមក
សុវត� ិ�ព។
• េ���យពីផ� វ� ថ�ល់ ឬផ� វ� រថេភ� ើង ពីេ្រ�ះ
ក��ំងខ្យល់�ចេធ� ឱ
ើ ្យអ� កេបុើងេ�ផ� វ� រថយន�
កំពុងេបើកបរ។
• េ្របើប��ន់ៃដ េបើសិន��ន និងេជៀស�ង
កែន� ងខ� ស់ដូច�ដំបូល។

េ្រ�យព្យ
� ះេភ� �ង
•
•

•

អនុវត� �ម�រែណ�ំក��ងមូ ល��ន�ក់ទង
នឹងែផ�កសុវត� ិ�ពៃនទឹកផឹក។ េបើសិនសង្ស័យ
សូ ម�ំទឹក ឬចេ្រ�ះទឹកមុនេពលផឹក។
េជៀស�ងតំបន់េ្រ�ះមហន� �យ។ វត� �ន
របស់អ�ក�ចេធ� ើឱ្យប៉ះ�ល់ដល់�រជួ យស
េ���ះ និង្របតិបត� ិ�រសេ���ះប��ន់ េហើយ
អ� ក�ចស� ិតក��ងេ្រ�ះ��ក់។
្រ�ប់្រគ� �ររបស់អ�កឱ្យដឹង�អ� កមិនអីេទ។
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