Pangakong maging Handa
Petsa Ngayon:

Pangakong maging Handa
Petsa Ngayon:

Ngayon Aking:

Ngayon Aking:

gan at Kakapitan
Ngayong Linggong ito Ako ay:

gan at Kakapitan
Ngayong Linggong ito Ako ay:

□ Tuturuan ang aking pamilyang hamanap ng Sisilun□ Magtatago ng inuming tubig para sa emerhensiya o
di inaasahang pangyayari
Sa Susunod na Dalawang Linggo ako ay:

□ Mamimili ng taong di ko kalapit bahay na aking
matatawagan sa panahon ng emerhensiya
Sa susunod na buwan:

□ Magsasanay
□ Magtatabi ng gamit mula sa paligid ng bahay
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Tatlong Bagay na Aking Nais Gawin sa Susunod na Tatlong Buwan:
1)________________________________________
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Para sa iba pang impormasyon, magtungo sa
aming website: www.seattle.gov/emergency o
o tumawag sa telepono 206-233-7123.
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