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Inyong pangalan:___________________________________
Inyong tirahan:_____________________________________
________________________________________________
Telepon number ng bahay:_(____)_______________________
Telepon number ng trabaho:__(____)_____________________
Ibang Pamilyang na pwedeng makontak_________________
(___________ )_ ________________________ Sa araw:

(___________ )_ ________________________ Sa gabi:

E-mail:___________________________________________

_ Pagkatapos ng kalamidad, mas maaasahan 
ang long distance lines kaysa sa local lines.  
Tanungin ang inyong kaibigan at kamag-anak 
na hindi nakatira sa Washington State kung 
puwede sila maging “family kontak” ninyo.  
Pagkatapos ng kalamidad, ang inyong family 
kontak ang magbibigay ng impormasyon sa 
lahat ng miyembro ng sambahayan.  Magiging 
depende ang inyong plano kung lahat ay alam 
ang phone number ng family kontak ninyo.

cut cut
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Bago mag kalamidad, mag-usap kayong pamilya at pag-usapan 
kung bakit kailangan maghanda at kung anuman klaseng kalamidad 
na maaring kayong mahiwalay.  Maaring busy ang mga emergency 
services pagkalipas ng kalamidad.  Maghanda kayo upang 
maalagaan ang sarili at lahat ng tao sa pamilya ninyo hangang 
tatlong araw. Para sa ibang impormasyon, tawagan ang: Seattle 
Office of Emergency Management sa 206.233.5076.
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