
የድንገተኛ አደጋ መረጃዎች መሰብሰብ

ጠቃሚ የስልክ ቁጥሮች

ይህ ጥቅም የሌለው ሊመስል ይችላል - ግን ምን ያህል ስልክ ቁጥሮች በተጨባጭ ያስታውሳሉ፡፡
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(ስም)          (ስልክ ቁጥር)

(ስም)          (ስልክ ቁጥር)

(ስም)          (ስልክ ቁጥር)

(ስም)          (ስልክ ቁጥር)

MEDICAL INFORMATION
ክድንገተኛ ኣደጋ በህዋላ ቤታችንን ለመልቀቅ የግድ ከሆነ  የቤተሰባችንና ኣባሎችና የቤት 
እንስሳዎቻችን የሚመለከት  ኣስፈላጊ የሕክምና መረጃ እንዲኖረን ያስፈልጋል።

ስም:

ስልክ ቁጥር:

ሓኪም:

ስም:

ስልክ ቁጥር:

መድሓንቲ ቤት:

ኣቅራቢ: የቡድን ቁጥር:

የጤና ዋስትና:

መታወቅያ ወረቀት:

የኤለክትሪክ ሓይል ኣስፈላጊ ከሆነ ጀኔረይተር ያለው ተቋም 
ኣቅራብያችን ካለ ማየት:

ሕክምናዎች:

1

(ስም)     (የመድሓኒት ስም)            (ውስደት)

(የቤት እንስሳ ስም)       (የመድሓኒት ስም)            (ውስደት)

(የቤት እንስሳ ስም)       (የመድሓኒት ስም)            (ውስደት)

(ስም)     (የመድሓኒት ስም)            (ውስደት)

(ስም)     (የመድሓኒት ስም)            (ውስደት)

(ስም)     (የመድሓኒት ስም)            (ውስደት)

2

የቤት እንስሳ ስም: ዝርያ:

የቤት እንስሳ:

ዕድሜ በግምት:
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ዝግጁ ይሁኑ



እርስዎ የድንገተኛ አደጋ ሲያጋጥምዎት 
ድጋፍ መፈለግዎን ወይም 
አለመፈለግዎን፣ ለቤትዎ ማን የደህንነት 
ወይም የሴፍቲ አገልግሎት እንደሚሰጥ 
ማወቅ ጠቃሚ ነው

የህዝብ ሴፍቲ አገልግሎቶች የሚሰጡበት 
ቦታ ለማህበረሰብዎ መረጃ እና ድጋፍ 
ለመስጠት ማዕከላዊ ቦታ እንዲሆን 
ማድረግ ይቻላል

አድራሻ:

ስልክ ቁጥር: 

ከጣቢያው ወይም ከብርጌዱ የሚርቀው 
ጠቅላላ ርቀት:

በመንገድ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ 
አደጋዎች:

የእሳት ማጥፊያ ብርጌድ

አድራሻ:

ስልክ ቁጥር: 

ከጣቢያው ወይም ከብርጌዱ የሚርቀው 
ጠቅላላ ርቀት:

በመንገድ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ 
አደጋዎች:

የህክምና ተቋም

አድራሻ:

ስልክ ቁጥር: 

ከጣቢያው ወይም ከብርጌዱ የሚርቀው 
ጠቅላላ ርቀት:

በመንገድ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ 
አደጋዎች:

ፖሊስ ጣቢያ

አድራሻ:

ስልክ ቁጥር: 

ከጣቢያው ወይም ከብርጌዱ የሚርቀው 
ጠቅላላ ርቀት:

በመንገድ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ 
አደጋዎች:

የማህበረሰብ የመረጃዎች መቀበያ ማዕከል

ወደቤት የሚሄዱበትን መንገዶችና ዜዴዎች
ማፈላለግ ለመርዳት የሚከተሉት መንገዶች
ሊያግዙ ይችላሉ፡፡

www.metro.kingcounty.gov
www.walkscore.com
www.soundtransit.org/Trip-planner  
www.piercetransit.org/mobile/
www.intercitytransit.com
www.wsdot.wa.gov
www.seattle.gov/transportation

በአማራጭ ወደ ሥራ ቦታ የሚወስዱ መንገዶችየህዝብ ሴፍቲ መስጫ ቦታዎች

አሁን ወደ ቤት የሚወስድ መንገድ:

ጠቅላላ ርቀት በማይል:

በመንገድ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ አደጋዎች:

የመንገድ አማራጭ ቁ. 1:

ጠቅላላ ርቀት በማይል:

በመንገድ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ አደጋዎች:

የመንገድ አማራጭ ቁ. 2:

ጠቅላላ ርቀት በማይል:

በመንገድ ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ አደጋዎች:

የመኪና አማራጮች

1.

2.

1.

2.

3.

አዋጪ የህዝብ ትራንስፖርት አማራጮች


