
 

ተተርጉሞ የቀረበ Eትም   

ሙሉበምሉ ዝግጁ መሆንዎ ማረጋገጥ     
 

የዛሬ ቀን     
 

ዛሬ Eንደዚህ Aደርጋለሁኝ፥    
□ ቤተሰቦቼ Eንዴት ራሳቸው ወደ መሬት መውረድ፣ መሸፈን፣ Eንዲሁም 

Aንድ ነገርን Aጥብቀው መያዝ Eንደምችሉ Aስተምራቸዋለሁኝ።      
 

በዚህ ሳምንት ውስጥ Eንደዚህ Aደርጋለሁኝ፥    

□ ለAደጋ ጊዜ የሚሆን የሚጠጣ ውኃ Aከማቻለሁኝ    
 

በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ Eንደዚህ Aደርጋለሁኝ፥   

□ በAደጋ ጊዜ በመደወል የሚረዳ ከዚህ Aከባቢ ውጭ የሚኖር 
ሰው፡ Eመርጣለሁኝ    

 

በሚቀጥለው ወር Eንደዚህ Aደርጋለሁኝ፥    
□ Eለማመዳለሁኝ  

□ Eቤት ያለው ቀለብ ወይም ምግብ Aሰባስባለሁኝ    
 

በሚቀጥለው ሶስት ወር የማረጋቸው ሶስት ነገሮች፥    
1)_____________________________________________ 

2)_____________________________________________ 

3)_____________________________________________  

የበለጠ መረጃ ለማግኘት ዌብሳይታችን ላይ ተመልከቱ  
www.seattle.gov/emergency ወይም ደግሞ በዚህ 

ስ.ቁጥር ይደውሉ፥ 206-233-7123።    
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