ድሉው ኩን
ኪት ኣዳሉ
ብውሑዱ ካብ 6-7 መዓልቲ ከጽንሓካ ዝኽእል ቀረብ ኣዳሉ

ማይ፡ I ጋሎን
ንሓደ ሰብ

መግቢ ቀልጢፉ
ዘይበላሾ

ሕክምና/ኣፋውስ

መሳርሒ ሕክምና

ቀዳማይ ረዲኤት
ኪት

ድልዱል ጫማ

መኽፈቲ ታኒካ

ራድዮ

ተወሳኺ
ባተሪታት

TIGRINYA

ላምባዲና

ዘማሙቕ
ክዳውንቲ

ኣቑሑት
ውልቀጽሬት

መጥፍኢ ሓዊ

መሳርሒታት

ቀረብ እንስሳ
ዘቤት

መኽፈሊ ናእሽቱ
ወጻኢታት

ንካብ 7-10 መዓልቲ ዝኣክል ቀረብ ኣብ ገዛ ኣቐምጥ
ከምኡውን ኣብ መኪናኻን ኣብ ስራሕካን ብመጠኑ ሓዝ

ወረቐት ሽንቲ
ቤት

ታሴራን ኣገደስቲ
ሰነዳትን

ድሉው ኩን
ውጥን ኣዳሉ
ካብ ገዛኻ ዘውጽእ ኩነታት ከየጋጥመካ ምስወጻእካ ትራኸበሉ ቦታ ኣቐዲምካ ወስን

ብዛዕባ ከቢድ ሓደጋ ዘለካ ኣፍልጦ ኣስፍሕ
ቦታ ስራሕካ

ቤት ትምህርቲ ደቅኻ

ኣባልት ቤተሰብካ ግዝይኦም
ዘሕልፍሉ ካልእ ቦታታት

ኣገልግሎት ሕክምናኻን
መጎዓዝያኻን ዘቕርበልካ

ቦታ ስራሕካ

መጠንቀቕታን ሓበርቲ
መልእኽታትን ንምርካብ ኣብ
መረበብ ሓበሬታ
alert.seattle.gov
ብምእታው ኣባል ኩን

ኣብ መረበብ ሓበሬታ
seattle.gov/hazardexplorer
ብምእታው ንገዛኻ ዘስግእ ሓደጋ
እንታይ ከምዝኾነ ኣለሊ

ውጥን መራኸቢታት ኣባሉ

ኣብ እዋን
ህጹጽ ሓደጋ
መራኸብት
ዝኾኑ ሰባት
መዝግብ

ቀልጢፉ ተኽእሎ
ምምሕልላፍ
ዘለዎ ጽሑፍ
ከምዝኾነ ተረዳእ

ኣብ ካልእ ከባቢታት
ዘነብር ዘመድ ወይ
ዓርኪ ንምርኻብ
ስድራቤትካ ከም
መንጎይና ኮይኑ
ከገልግል ይኽእል

ተወሰኽቲ
ባተሪታትን
ቻርጀርን ቀርብ

ነንሓድሕድካ ምትሕግጋዝ
ኣብኻ ጽግዕተኛ ዝኾነ ሰባትን እንስሳ ዘቤትን ብኸመይ ከምትሕግዞም ሕሰብ

ኣብ ከተማ ስያትል
ንድሉውነት ንጡፋት ዝኽኑ
ጉጀለ ጎረባብቲ መስርት

ኣብ እዋን ህጹጽ ሓደጋ ምስ
ማእከላት ማሕበረሰብ ንምርኻብ
ካርታ/ስእሊ ርክብ ጎረባብቲ
ስያትል ተመልከት

ኣብ ከተማ ስያትል ምምሕዳር
ህጹጽ ሓደጋ ብናጻ ዝወሃብ
ስልጠና ሜላ ምክልኻል ሓደጋ
ብምስታፍ፡ መሰረታዊ
ክእለታት ህላዌ ኣዕቢ
መራሕ ዕለት መጻኢ
ንጥፈታት ተኸታተል

ኣብ እዋን ምንቅጥቃጥ ምድሪ እንታይ ይግበር
ኣብ እዋን ምንቅጥቃጥ

ድነን ወይ ጉምብሕ በል

ተሸፈን

ኣጽኒዕካ ሓዝ

ኣብ ከባቢኻ ጠረጴዛ እንተዘይሃልዩ ኣብ እግሪ ዓበይቲ ኣቑሑ ገዛ ትሕት በል

ሕሰብ

ኣብ ትሕቲ

ኣብ ጎኒ

ኣብ መንጎ/ማእከል

ድሕሪ ምንቅጥቃጥ
ገዛኻ ኩለል/ተቖጻጸር
ኣብ ትሕተ-ቅርጺ ጉድእት ከይህሉ
ዋና መሰምር-ማይ ገዛ
(መዕጸውን መልቀቅን) ዕጾ
እዞም ዝስዕቡ ምልክታት እንተርኢኻ
ወይ ሰሚዕካ ቡታ ጋዝኻ ዕጾ

ዝተጎድኡ ሰባት ከይህልዉ
ምቁጽጻርን ቀዳማ ረዲኤት
ሕክምና ምሃብን

ጎረባብትካብ ሓግዝ

ሽታ ጋዝ
"ስስስስ" ዝብል ድምጺ
እንተሰሚዕካ
ናይ ጋዝ ቆጻሪ ዕደቱ
ፍጠነት እንተወሲኹ

ንተወሳኺ ሓበሬታ
መጠንቀቕታ
መልእኽታት
ስያትል

ቴለቪጅን
ከባቢ

ኣብ ጥቓኻ ዝርከቡ
ማእከላት ማሕበረሰብ

መደበርትራድዮ ህጹጽ ሓደጋ

