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Clay به ڕێوه به رایه تی قه یران به شی 
 218-299-7357

 :Fargo Cass ته ندروستی گشتی
 701-241-1360

 www.cityoffargo.com/health

 :Clay ته ندروستی گشتی به شی
 218-299-5220

www.co.clay.mn.us/Depts/Health/Health.
 htm

زانیاریی و سه رچاوه ی ویالیه تی )مینهسۆتاو
داکۆتایباکوور(:بهژمارهی211پهیوهندیبکهن

"په یوه ندی کردن پێش که ندن" 
مینهسۆتاوداکۆتایباکوور:

بهژمارهی811پهیوهندیبکهن

به شی خزمه تگوزاری فریاکه وتنی داکۆتای باکوور: 
 701-328-8100

 www.nd.gov/des

به ڕێوه به رایه تی ئاسایش و قه یرانی مینه سۆتا 
 651-201-7400

به شی ئاسایشی نیشتمانی 
 www.dhs.gov

ناوه ندی ژه حر 
 1-800-222-1222

 ،Minn-Kota نووسینگه ی
خاچی سووری ئه مریکا

701-364-1800
 www.minnkotaredcross.org

سهرچاوهکانیبهرهنگاربوونهوهیقهیران
خولهکانیCPRویارمهتیهسهرهتاییهکان

بهرنامهکانیفێرکاریی

:)Dilworth( شاره وانی دیلوۆرس 
 218-287-2313

ئاگرکوژاندنهوهیدیلوۆرس:218-287-2313 
پۆلیسیدیلوۆرس:218-287-2666  

 شاره وانی فارگۆ: 701-241-1310 
www.cityoffargo.com

ئاگرکوژاندنهوهیفارگۆ:701-241-1540
پۆلیسیفارگۆ:701-241-1437 

شاره وانی موورهید: 
 218-299-5166

www.cityofmoorhead.com
ئاگرکوژاندنهوهیموورهید:218-299-5434 

پۆلیسیموورهید:218-299-5120 

شاره وانی فارگۆی رۆژئاوا: 
 701-433-5300

 www.westfargond.gov
 ئاگرکوژاندنهوهیفارگۆیرۆژئاوا:

 701-433-5380
پۆلیسیفارگۆیرۆژئاوا:701-433-5500 

کاس فارگۆ 
به ڕێوه به رایه تی قه یران: 

 701-476-4068
 www.cassfargoemergency.com

 www.cityoffargo.com/emergencies

سهرچاوهکانیزانیاریی
ئهگهرلهبارودۆخێکیفریاکهوتنیداپێویستتانبهیارمهتیههبوو،بهژمارهی911پهیوهندی
بکهن.ئهوسهرچاوانهیخوارهوهبۆیارمهتیدانیئێوهلهبۆبهرانگاربوونهوهیقهیرانئاماده

کراون.
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پالنێک رێکخه ن و مه شقی پێ بکه ن 
لهرێگایئامادهبوونبۆبهرهنگاربوونهوهیبارودۆخیفریاکهوتنیی،تاکهکان،

خێزانهکانوشهریکهکاندهتواننزیانیگیانیوداراییبهالنیکهمبگهیننورهوتی
چاکبوونهوههاسانتربکهن.بۆئاشنایهتیزۆرترلهگهڵههندێلهومهترسییانهیکه
ههڕهشهدهکهنلهبهشهکانیCassوClayبههاوبهشی،ئهمنامیلکهیهبخوێننهوه.

پاشان،پالنێکیتاکهکهسیرێکخهنکهبریتیبێتلهوبابهتانهیخوارهوه:

رێگاکانی ده رچوون -نهخشهیماڵیانشهریکهکهیخۆتانبکێشنوبۆههرژوورێک
دوورێگایدهرچوون)ههاڵتن(دیاریبکهن.

شوێنی چاوپێکه وتن -شوێنێکیچاوپێکهوتنیله
پێشدادیاریکراوبهدوورلهماڵیانشهریکهکهی

خۆتانههڵبژێرن؛ئاژهڵهکانینێوماڵیشلهمپالنانهدا
لهبهرچاوبگرم.

پێوه ندی فریاکه وتنیی -ئهندامانیخێزانیان
کارگێڕانیشهریکهکهیئێوهرهنگهلهکاتی

روودانیکارهساتهکهدالهپهناییهکتردانهبن،
کهواتهبۆچۆنیهتیپهیوهندیکردنبهیهکهیهکهی
ئهوانهوهپالندانێن.کهسێکلهدهرهوهیشاربۆ
گواستنهوهیزانیاریهکانههڵبژێرن.تۆمارکردنی

ناو،ژمارهتهلهفۆنوناونیشانیئیمهیلهکهبۆههموو
تاکهکانبپشکنن.

پێشینه ی ئینشورانسی و گرنگ -ئینشورانسیداراییهکان،سهاڵمهتیوتهمهنبکڕن
یانبهڕۆژیانبکهنهوه.بهسهرئینشورانسنامهکانیئێستاکهدابۆدڵنیابوونهوهلهسهر

لهبهرگرتنیتهواولهبۆدابینکردنیپێویستیهکانتان،پێداچوونهوهتانههبێت.

پێویستییه  تایبه ته کان -ئهگهرئێوهیانیهکێکلهخزمهکانتانتووشیاریکهمئهندامین
یانپێویستیتایبهتتانههیه،گروپێکپێکهاتوولهدراوسێکان،خزمهکان،ههوااڵنو

هاوکارانبۆپێشکهشکردنییارمهتیلهکاتهقهیراناویهکانداپێکبهێنن. 

پشکنین و به ڕۆژکردنه وه ی )تازه کردنه وه ( سااڵنه  -ههمووساڵێکچاکهوکردنهوهی
پێویستلهسهرمهشخهڵ،ئاوگهرمکهر،پومپیلیتهکێشانوسیستهمیگۆڕینی

ههوایتازهجێبهجێبکهن.بهسهرپالنیقهیرانیخۆتانداپێداچوونهوهتانههبێتو
لهبهڕۆژبوونیریزبهندیپهیوهندیهکانورێگاکانیدهرچووندڵنیاببنهوه.سندۆقی
بهرهنگاربوونهوهیقهیرانبۆدڵنیابوونهوهلهدروستیئامرازهکانی،کۆنتڕۆڵبکهن.



سندۆقییارمهتیهسهرهتاییهکانیئێوه
دهبێتبریتیبێتلهبۆتڵیئاو،کۆنسێرڤی
خواردهمهنیوچراقووهیهکلهگهڵچهند

باتێریزیادی.

کهپسوولیئاگرکوژاندنهوه. 
تهلیئێستارتلێدانودووشریتیگوریس. 
جهمسهرنوێنونهخشهیرێگاکانیبهپێ 

رۆیشتن.
پێمهره)خاکهناز(. 

کیتیچاکهوکردنهوهوپومپ)ترۆمپا(. 
جلوبهرگیزیادیبۆگۆڕین. 

چرایبزۆک. 
سندۆقیئامرازیبچووک. 

مهستهراحیپشیلهیانلمبۆئاستێکه 
تهگهرهبهسهریدادهڕوات.

بۆدهستهبهرکردنیزانیارییزۆرترلهسهرئامادهکردنیسندۆقیفریاکهوتن،بهژمارهی-701-364
1800پهیوهندیبکهنبهنووسینگهیMinn-kotaسهربهخاچیسووریئهمریکا.

ئامادهکردنیسندۆقێکیبهرهنگاربوونهوهیقهیران
کارهساتدهتوانێتخێراولهناکاورووبدات.سندۆقێکبۆجۆرهجیاوازهکانیبارودۆخی

فریاکهوتنییئامادهبکهن.

شتهپێویستهکانبۆئهمسندۆقه:
سندۆقییارمهتییهسهرهتاییهکان،دهرمانهپێویستهکانوسهرچاوکهیکارهبایپاشهکهوتبۆ 

ههرجۆرهئیمکاناتیپزیشکیوهککهپسوولیئۆکسیژن.
رادیۆیباتێریدار،چراقووه،باتێریزیادی. 

کۆنسێرڤیخواردهمهنی،قوتووکهرهوهیدهستی 
ئاویبهستهبهندی)1گاڵۆنئاوبۆههرکهسێلهرۆژدابۆ3رۆژ( 

جلوبهرگیگهرمیزیادیبریتیله 
چهکمه،دهستهوانهوتهقیله.

جلوبهرگیسووریانرهنگیروون 
NOAAرادیۆیکهشوههوازانینی 

رادیۆیکهشوههوایNOAA،ههلومهرجی
کهشوههوایخراپومهترسییهسروشتی

وناسروشتییهکان،بریتیلهالفاو،
ئاگرتێبهربوونیدارستانوباڵوهکردنی
کهرستهیکیمیاویبهئاگاداریخهڵک

 NOAAدهگهینێت.دهکرێترادیۆکانیکهشوههوای
لهفرۆشگهکانیبهشیداشکاندن،فرۆشگهکانی

پێویستییهئهلێکترۆنیکیهکانوفرۆشگهکانیسهرهێڵ
)ئانالین(دابینبکهن.

لهبیریدابینکردنیسندۆقێکبۆئوتومبیل،بهلهم،ئامێریهاتوچۆیسهیرانکردنیانکهمپێریخۆتاندا
بن.جگهلهوشتانهیسهرهوه، سندۆقی ئامێری هاتوچۆ ده بێت بریتی بێت له و شتانه ی خواره وه : 

3



4

  
  

  

زانیارییپهیوهندیکردنیتاکهکهسی
لهکاتیروودانیبارودۆخیفریاکهوتنیدا،پهیوهندیبکهنبه1-1-9هوه.

زانیاریهکانیئێوه
ناونیشان:)ماڵیانشوێنیکار(

 ____________________________________________________
ناونیشانیفیزیکیشهقامشارویالیهتزیپکۆد

 _______________________________ ژمارهتهلهفۆن:)ماڵیانشوێنیکار( 
 __________________________________ تهلهفۆنیلهگهڵ)مۆبایل(: 
 ___________________________________ پزیشک:)ناووژمارهتهلهفۆن( 
 ____________________________________________ دهرمانخانه:
 ____________________________________ دهرمانهنوێندراوهکان: 
 _________________________________________ ههستیاریهکان: 

پهیوهندیهفریاکهوتنییهکان
)ناووژمارهتهلهفۆن(

 _______________________________________________________________________ خزم:
 _____________________________________________________________________ برادهر:
 __________________________________________ دراوسێ:

ئامبوالنس: 9-1-1 
 _________________________________________ پزیشکیئاژهڵ:
 _______________________ کۆنتڕۆڵیژهحر)یان1222-222-800 (:
 ______________________________________ نهخوشخانه/کلینیک:
 _________________________ ناوهندیتهندروستیگشتیخۆجێیی:
شهریکهیکارهبا:_____________________________________ 
گاز/سووتهمهنینهوت: ____________________________________ 
 ______________________________________ شهریکهیتهلهفۆن: 
 ____________________________________________ ئاو/زێڕاو: 
 ____________________________________ کۆکردنهوهیزبڵ:

ئاگرکوژاندنهوهوجێبهجێکردنییاسا: 9-1-1 

رێنوێنیبارودۆخیفریاکهوتنیی
خوێندنهوهیئهمزانیاریانهیارمهتیئێوهدهداتکهلهگهڵههندێلهمهترسیهکانله

ناوچهکهیخۆتانولهگهڕهکهکانیسهرتاسهریبهشهکه،زۆرترئاشناببن.
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ئاژهڵهکانینێوماڵوکارهسات
لهکاتیبهجێهێشتنیماڵدا،چاکترینرێگایپاراستنیئاژهڵهکانینێوماڵ،لهگهڵخۆبردنیئهوانهیه.

بهجێهێشتنیئاژهڵهکانینێوماڵ،تهنانهتئهگهرشوێنێکیئهمنیشتانبۆیانپێکهێنابێت،بهئهگهرهوهدهبێته
هۆیبرینداربوونیانوونبوونیئهوانهیانروودانیرووداویخراپتر.

پێکهێنانیئیمکاناتیدڵنیابۆههڵگرتنیئاژهڵهکانینێوماڵ
پهناگهکانیکارهساتهکانیخاچیسوور،ئاژهڵهکانینێوماڵوهرناگرن.
بهتهنیائاژهڵهخزمهتگوزارهکان)ئهوئاژهالنهیکهیارمهتیکهسانی
کهمئهندامدهدهن(،رێگهیانپێدهدرێتبۆچوونهناوپهناگهکانیخاچی
سوور.Humane Societyلهکاتیروودانیکارهساتهکانداناتوانێت

ئاژهڵهکانبگوێزێتهوه.

ریزبهندیشوێنهکانی"الیهنگریئاژهڵهکان"لهگهڵژماره 
تهلهفۆنهکانیانتانلهگهڵبێت.سهبارهتبهلهبهرچاونهگرتنی
سیاسهتی"هاتنهژوورهوهیئاژهڵهکانینێوماڵقهدهغهنه"له

بارودۆخهفریاکهوتنییهکاندالههۆتێلهکان،مۆتێلهکانیانئاپارتمانی
برادهران،زانیارییدهستهبهربکهن.

لهخزمان،برادهرانیانکهسانیتریدهرهوهیناوچهیکارهسات 
لێکهوتووسهبارهتبهئیمکانیراگرتنیئاژهڵهکانیئێوهله

ماڵهکهیاندا،پرسیاربکهن.

لهساتهسهرهتاییهکانیروودانیبارودۆخیفریاکهوتنیدا،ههموو 
ئاژهڵهکانینیوماڵیخۆتانبهێننهماڵهوهتاکومهجبوورنهبنلهکاتی

بهجێهێشتنیدهستبهجێیماڵدابهدوایاندابگهرێن.

دڵنیاببنهوهکهههمووسهگهکانوپشیلهکانکالنیانههبێت)مهرهزیانبکهن(وبهچاکی 
بهسترابێتنهوه.ههروههاکارتیپێناسیبڕواداریئهوانهتانلهگهڵبێت.

په له وه ره کان )باڵنده کان(دهبێتلهقهفهسێکیسهفهرکردنیدڵنیادا،بگوێزرێنهوه.چهندلهتهبهریدار
)مێوه(وسهوزهیتازهیئاودارتانلهگهڵبێت.بۆناسینوپێبهندلهگهڵخۆتانوێنهیهکههڵگرن.

بڕێکیزۆردهسماڵیکاغهزییانرۆژنامهبۆکۆکردنهوهیرێقنهیبنقهفهسیپهلهوهرهکهلهگهڵخۆتان
ههڵگرن.

ده کرێت ماره کانلهپهڕۆیهکدابگوێزرێنهوهبهاڵمپاشگهیشتنبهشوێنیدهرهێنانیئهوانهدهبێتبخرێنه
شوێنێکیدڵنیاتر.دهفرێکیگهورهیئاوبۆتهڕکردنوههروههاپهڕهیهکیگهرمکهرلهگهڵخۆتانببهن.

لهکاتیگواستنهوهیمارموزووکه کانی نێوماڵدا ،رێنوێنیهکانیپێوهندیداربهپهلهوهرهکانپێڕهوبکهن.

مه مکداره  بچووکه کان )ههمستێر،مشکهکوێرهوهتد(دهبێتلهشوێنیدڵنیادابگوێزرێنهوه.پێویستیهکانی
خهو،دهفریچێشتوبۆتڵهکانیئاولهگهڵخۆتانببهن.

Humane Societyدهتوانێتزانیارییبهکهڵکسهبارهتبهراگرتنیئاژهڵهکانلهکاتیروودانی
کارهساتهکاندا،پێشکهشیئێوهبکات.
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پهناگرتنلهشوێنهکهدا
یهکێلهورێنوێنیانهیکهلهکاتیباڵوبوونهوهی

کهرستهیمهترسیدارلهههوادارهنگهپێشکهشیئێوه
بکرێت،"پهناگرتنلهشوێنهکه"دایه.مهبهستلهم

کارهیپارێزکردن،پاراستنیدڵنیاییئێوهلهماڵدایه.
)ئهمبابهتهجیاوازهلهگهڵچوونبۆپهناگهگشتییهکانی

نێوخوێندنگهکانیاندیکهیشوێنهکان.(په ناگرتن 
له  شوێنه که دا، واته  هه ڵبژاردنی ژوورێکی ناوخۆیی 
بچووکی بێ ستاتی )په نجه ره ( یان به  ستاتی که مه وه  

و په ناگرتن له وێدا. ئهمکارهبهواتایبهرگیری
لههاتوچۆبۆگشتدهرهتانیخانووهکهیانبینای

فهرمانگهنییه.

لهکاتیباڵوهکردنیپیساییکیمیاوی،بایۆلۆژیکییان
رادیۆئهکتیڤلهژینگهدا،رهنگهپهناگرتنلهشوێنهکهدا

پێویستبێت.لهکاتیروودانیئهمکارهساتانهدا،
بهرپرسانیخۆجێییلهرێگایبهرنامهرادیۆییو

تهلهڤیزیۆنییهکانهوهزانیارییرادهگهیننتاکویارمهتیئێوهبدهنبۆپارێزگارییلهخۆتانو
خێزانهکهتان.لهشوێنیکارولهماڵدا،تهلهڤیزیۆنورادوێههڵکهنتاکوبتواننخێراله

روودانیبارودۆخیمهترسیدارئاگادارببنهوه.

ئاشنایه تی له گه ڵ چۆنیه تی په ناگرتن له  شوێنه که دا 
ههمووستاتیهکان)پهنجهرهکان(ودرگادهرهکیهکانداخهنوقفڵیانبکهن. 

ئهگهرمهترسیتهقینهوهپێتانراگهیندرابێت،کهپرهکان،تیشکگرهکانوپهردهکانی 
ستاتییهکانببهستن.

ههمووفووکهرهکان،وههروههاسیستهمیگهرمادانوگۆڕینهوهیههوابکوژێننهوه. 

ههواکهشیسۆپهکه)شوومینه(داخهن. 

سندۆقیبهرهنگاربوونهوهیقهیرانورادیۆئامادهبکهن. 

بڕۆنبۆیهکێلهژوورهناوخۆییهکانیبێستاتی)پهنجهره(کهبهرزترلهئاستیزهوی 
بێت.ئاژهڵهکانینێوماڵلهگهڵخۆتانببهن.

لهشریتیبۆڕیوداپۆشهریپالستیکی)قورسترلهپالستیکیبهستهبهندیچێشت(بۆ 
درزگرتنیههمووقهڵشتهکانیدهوروبهریدرگاوههرجۆرهکونینێوژوورکهڵک

وهرگرن.

تاکاتیراگهیاندنیبارودۆخیدڵنیایی،رادیۆیانتهلهڤیزیۆنبهههڵکراوهییراگرن.   

ئهگهربهرپرسانیسفارشتییانکردبۆ
پهناگرتنلهشوێنهکه،پهردهکاندادهنو

درگاوستاتیهکانداخهن.
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ئامادهبوونوئاگادارکردنهوه
ئاماده بوون بۆبۆرانواتهئهوهیکهرهنگهباوو

بۆرانلهناوچهیئێوهدارووبدات.ئهگهرئامادهبوون
راگهیندرێت،بۆدهستهبهرکردنیزانیارییزۆرتر

سهرنجیبهرنامهکانیرادیۆوتهلهڤیزیۆنیخۆجێییبدهن
یانسهردانیماڵپهڕیwww.weather.govبکهن.
ئاگاتانلهههلومهرجیکهشوههوایبگۆڕههبێتوله

سهفهریناپێویستخۆبپارێزن.

ئاگادارکردنه وه یبۆرانواتهئهوهیکهباووبۆران
خهریکهبهرهوناوچهکهیئێوهدێتیانههرئێستاکه
ناوچهکهیئێوهیلهبهرگرتووه.کارناسانیدڵنیایی

سفارشتدهکهنکهلهکاتیراگهیاندنیئاگادارکردنهوهی
باووبۆرانلهماڵدابمێننهوهلهبهرئهوهیکهلهماڵدا

چاکتردهتواننلهخۆتانپارێزگارییبکهن.

نیشانهکانیمهترسیو
CodeRED

نیشانهکانی)ئاالرم(مهترسیگشتیسهبارهتبه
باڵوه کردنی که رسته ی کیمیاوی، هه لومه رجی خراپی که شوهه وا و بارودۆخه کانی تری 

فریاکه وتنیی گشتی ئاگادارمان ده که نه وه . پاشبیستنینیشانهیمهترسی،بچنهناوماڵوبۆ
ئاگاداربوونهوهلهجۆریههڕهشهکهوشێوهیبهرهنگاربوونهوهیئهوه،سهرنجیبهرنامه

رادیۆییوتهلهڤیزیۆنیهکانیخۆجێییبدهن.

وامه زانن که  ساماڵ بوونی ئاسمان نیشانه ی نه بوونی بارودۆخی فریاکه وتننییه . 

لهفارگۆ،دیلوۆرسوموورهیدتاقیکردنهوهینیشانهکانیمهترسی،لهکاتژمێر1یپاش
نیوهڕۆییهکهمینچوارشهممهیههموومانگێکجێبهجێدهبێت.شارهوانیفارگۆیرۆژئاوا،

نیشانهکانیمهترسیخۆیههموورۆژێنیوهڕۆتاقیدهکاتهوه.

 CodeREDسیستهمیئاگادارکردنهوهی
CodeREDسیستهمێکیراگهیاندنیخۆکارهکهدهتوانێتپهیامهفریاکهوتنیهکانیتۆمارکراو
لهالیهنبهرپرسانیخۆجێییهوهبنێرێتبۆتهلهفۆنیماڵهکانوشهریکهکانوههروههاتهلهفۆنه

 ClayوCassبۆپهیوهندیکردنبهدانیشتوانیبهشیCodeRED.)لهگهڵهکان)مۆبایل
 چاالکه.بۆناونووسیسهردانیماڵپهڕیشاریانبهشیخۆتانبکهنیانبهژمارهکانی

 4068-476)بهشیCass(یان5151-299)بهشیClay(پهیوهندیبکهن.

لهبیرتانههبێت:ئاگادارکردنهوهی
بۆرانواتهئهوهیکهباووبۆران

خهریکهبهرهوناوچهکهیئێوهدێتیان
ههرئێستاکهناوچهکهیئێوهیلهبهر

گرتووه.
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لهبیرتانههبێت:ئهگهر
مهجبوورنماڵهکهبهجێ
بهێڵن،حهتمهنچاویلکه،
لێنزهکانیپهیوهندیو
دهرمانهکانیخۆتان

ههڵگرن.

چۆڵکردنوپهناگهگشتییهکان
ئهگهرههڕهشهیقهیرانههبێت،بهرپرسانیحکومهتیخۆجێییفهرمانیچۆڵکردندهردهکهن.

لهکاتیروودانیدۆخیفریاکهوتنیدا،سهرنجیبهرنامهکانیرادیۆوتهلهڤیزیۆنیخۆجێییبدهن.ئهگهر
بهرپرسانیخۆجێییداوایانلێتانکردکهخانووهکهیخۆتانبهجێبهێڵن،دهستبهجێئهوکارهبکهن.

ئه گه ر به ته نیا چه ند خوله ک بۆ به جێهێشتنی ماڵه که  کاتتان هه یه ، ئه و شتانه ی خواره وه  هه ڵگرن: 

پێویستیهپزیشکیهکان-دهرمانهنوێندراوهکان،شریتهکانی 
تاقیکردنهوهیخوێنوهتد.

چاویکهیانلێنزهکانیپهیوهندیوتێکهاڵویخاوێنکهرهوه 

سندۆقیبهرهنگاربوونهوهیقهیران)الپهڕهی3اولێکهن( 

جلوبهرگوپێخهف 

سویچیئوتومبیل 

ئه گه ر به رپرسانی خۆجێیی، سفارشتی چۆڵکردنی ده ستبه جێیان 
نه کردووه ، پێش به جێهێشتنی ماڵ ئه م کارانه  بۆ پاراستنی ماڵه که تان 

جێبه جێ بکه ن: 

کارهبایماڵهکهلهفیۆزیانکلیلیسهرهکیهوهبپچڕنوبهلوعهی 
)شێری(سهرهکیئاوداخهن.

دهستمهدهنلهشێری)بهلوعه(گازیسروشتی؛مهگهرئهوهیکه 
بهرپرسانیخۆجێییسفارشتێکیتریانلهمپێوهندییهداکردبێت.

لهکاتێکداکهئهگهریبایتوندیههبێت،بهشهدهرهکیهکانیستاتیهکان 
)پهنجهره(داپۆشێنن.

لهکاتیئهگهریههبوونیرووداویالفادا،بهکارهێنانیتهلیسیلم 
)زیخ(بۆپارێزگارییلهبهرانبهررهوتیئاودا،لهبهرچاوبگرن.

بهڵگهگرنگهکانلهگهڵخۆتانههڵگرن-لهوانهبهڵگهیلێخوڕینیماشین،کارتیمسۆگهرکردنی 
کۆمهاڵیهتی،ئینشورانسنامهکان،ناسنامهوبهڵگهیهاوسهرێتی،پهڕهکانیفرهبهشه)سههام(،

وهسیهتنامهوهتد.

پهناگهگشتییهکانرهنگهلهکاتیروودانیبارودۆخیفریاکهوتنیییانکارهساتیتایبهتدا،چاالکببن.
شوێنیئهمپهناگهیانهلهرێگایمێدیاخۆجێییهکانهوهرادهگهیندرێت.

لهزۆربهیبابهتهکاندا،ئهمپهناگهیانهبهتهنیاشتومهکیپێویستوهکخواردهمهنی،پێخهفوپهتو
پێشکهشتاندهکهن.

ئاگاداربنکهئاژهڵهکانینێوماڵ)جگهلهئاژهڵهخزمهتگوزارهکان(بهشێوهیئاساییبههۆی
تهندروستییهوهرێگهیانپێنادرێتبۆچوونهناوپهناگهگشتییهکان.
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ئامێرێکیئاگادارکردنه وه ی دووکه ڵلهدهرهوهی
ههمووژوورێکیخهوولهههرنهۆمێکیماڵهکهی

خۆتاندادامهزرێنن.ئهگهرئهندامانیماڵئێوه
درگایژوورهکهلهکاتیخهودادادهخهن،ئامێری
ئاگادارکردنهوهیدووکهڵلهنێوژوورهکانیخهودا

دامهزرێنن.

ههموومانگێئامێرهکانیئاگادارکردنهوهیدووکهڵ
تاقیبکهنهوهوههمووباتێریهکانالنیکهمساڵێ

جارێکبگۆڕن.ههر10ساڵجارێکئامێرهکان
بگۆڕن.

یه ک یان چه ند که پسولی ئاگرکوژاندنه وه تان  لهماڵی
خۆتانداههبێت.بۆدهستهبهرکردنیرێنوێنیسهبارهت

بهکهپسولی)ئاگرکوژێنهر(شیاوبۆپێویستیهکانی
ماڵیخۆتان،پهیوهندیبکهنبهئاگرکوژاندنهوهی

گهڕهکیخۆتانهوه.

دیاریکردنی رێگاکانی ده رچوون 

بۆههرژوورێکیماڵهکهیخۆتان،النیکهمدوورێگایدهرچوون)ههاڵتن(دیاریبکهن. 

بۆژوورهخهوهکانیههڵکهوتوولهنهۆمیدووهمیانسێههمدا،پهیژهیدهرچوونلهبهرچاوبگرن. 

شوێنێبۆکۆبوونهوهیههمووتاکهکانپاشدهرچوون،دیاریبکهن. 

بهرنامهیدهرچوونیخۆتانالنیکهمساڵێدووجارلهگهڵئهندامانیخێزانیخۆتانمهشقبکهن. 

ده رچوونی دڵنیا 
ئهگهرلهیهکهمینرێگایدهرچووندادووکهڵیانئاگرتاندیت،لهدووهمینرێگایدهرچوونکهڵک

وهرگرن.ئهگهرپێویستهکهلهنێواندووکهڵهوهتێپهڕن،لهژێردووکهڵهکهوهبهسینگخشاندن)درێژ
راکێشان(بڕۆنبهرهورێگایچوونهدهرهوه.

ئهگهربهمهبهستنتاکولهرێگایدرگایهکیداخراوهوهدهرچن،پێشکردنهوهدهستبدهنلهدرگاکه.
ئهگهردرگاکهگهرمبوو،لهدووههمینرێگایدهرچوونکهڵکوهرگرن.لهکاتێکداکهگهرمایانگڕی
ئاگررێگایدهرچوونیلێتانگرتووهولهستاتیهوه)پهنجهره(ناکرێههڵێن،لهژوورهکهدابمێننهوه
ودرگاکهیداخهن.لهبهرستاتیهوه)بهرپهنجهره(بهجلوبهرگیرهنگروون،نیشانهیداواکردنی

یارمهتیبنێرن.ئهگهرلهژوورهکهداتهلهفۆنههیه،پهیوهندیبکهنبه911وشوێنیخۆتانبه
هێزنێرهرهکانرابگهینن.

ئهگهرلهدهرهوهیماڵن،نهچنهناوماڵهکه!لهماڵیدراوسێکهوهپهیوهندیبکهنبه911وه.

لهبیرتانههبێت:ئامێرهکانیئاگادارکردنهوهی
دووکهڵبهشێوهیمانگانهتاقیبکهنهوهو
النیکهمساڵێکجارێباتێریهکانیئهوانه

بگۆڕن.

دڵنیاییلهبهرانبهرئاگرلهماڵدا
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لهماوهیهکداکهئهگهریروودانیالفاوههیه،لهلێخوڕینیئوتومبیلله
پهنایالفاوگرهکانیانشهقامهپڕلهئاوهکاندا،خۆبپاریزن.سهرنجنهدان

بهقوواڵییئاوهکه،دهتوانێتههڵهیهکیمهرگهێنهربێت.

الفاوهکانوالفاویکتوپڕی
کاتیئهوهیگهیشتووهکهئهگهریروودانیالفاولهناوچهیخۆتاندادیاریبکهن.
ئهگهرلهالفاوخێزبوونیشوێنیژیانیخۆتاندڵنیانین،لهمبارهوهلهحکومهتی

خۆجێییخۆتانزانیارییدهستهبهربکهن.ئهگهرلهناوچهیهکیالفاوخێزدادهژین،
کڕینیئینشورانسیالفاو

لهبهرچاوبگرن.

لهکاتیراگهیاندنی
ئاماده بوونێکی الفاودا 
،کهلوپهلوشتومهکی

بایهخداریخۆتان
بگوێزنهوهبۆنهۆمی

سهرهوهتریماڵهکه.به
ئهگهرهوهبۆچۆڵکردنی

ماڵهکهیخۆتانئامادهبن.

لهکاتیراگهیاندنی
ئاگادارکردنه وه یه کی الفاودا،
بۆدهستهبهرکردنیزانیاریی
ورێنوێنیزۆرتر،سهرنجی

بهرنامهرادیۆییوتهلهڤیزیۆنیهکانیخۆجێییخۆتانبدهن.

لهکاتیراگهیاندنیئاگادارکردنه وه یه کی الفاوی کتوپڕیدا،بگویزنهوهبۆناوچه
بهرزهکانیدوورلهچۆمهکان،رهوتهکانیئاو،رووبارهکانوالفاوهکان.

له  ده و روبه ری الفاوگره کاندا ئوتومبیل لێمه خوڕن.لهکاتیگیرکردنیئوتومبیلهکهتانله
نێورهوتیخێرایئاودا،دهستبهجێبهجێیبهێڵنوپهناببهنبهشوێنێکیبهرز.
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ئه  گه ر ده نگی هه وره  گرمه  ده بیسن، که واته  
ئه وه نده  به  باو و بۆرانه وه  نزیکن که  ره نگه 

برووسکه  و هه وره  تریشقه   لێتان بدات.دهستبهجێ
بچنهسهرپهنایهکیئهمنوبۆدهستهبهرکردنی

زانیارییورێنوێنیزۆرترسهرنجیبهرنامهکانی
رادیۆوتهلهڤیزیۆنیخۆجێییخۆتانبدهن.لهوهی
کهرادیۆیکهشوههوایNOAAههڵکراوهدڵنیا

ببنهوه.

لهکاتینزیکبوونهوهیبۆراندا،ئامرازهکانینێوماڵ
لهکارهبابکێشنوگۆڕهریههوابکوژێننهوه.له

تهلهفۆنیانئامرازیکارهباییکهڵکوهرمهگرنو
لهخۆشوشتنودووشگرتنخۆبپاریزن.

ئه گه ر له  دارستاندان،لهژێردارهکورتهکانداپهنا
بگرن.ئهگهرخهریکیبه له م لێخوڕین یان مه له ن ،

بچنهوشکاتیودهستبهجێپهنابگرن!

ئه گه ر ناتوانن سه رپه نا بدۆزنه وه ،بچنهشوێنێکی
نزموکراوهدوورلهدارهکان،پێگهکانیکارهبایان
شتومهکیکانزایی)ئاسنین(.لهرهوشیدانیشتندا
لهسهرزهویچۆکههڵدهن.سهریخۆتانبخهنه

نێوئهژنۆکانتانودهستیخۆتانلهسهرئهژنۆکانتان
دانێن.له سه ر زه وی درێژ رامه کێشن! 

پاشنشتنهوهیباووبۆرانهکه،نزیکیناوچهبۆرانلێدراوهکانمهبنهوه.بۆ
دهستهبهرکردنیزانیارییورێنوێنیزۆرتر،سهرنجیبهرنامهکانیرادیۆوتهلهڤیزیۆنی

خۆتانبدهن.

ئه گه ر تریشقه  له  که سێکی داوه ،باریئهلێکتریکیلهلهشیئهودانییه  ودهکرێتبه
پارێزهوهبگوێزرێتهوه.پهیوهندیبکهنبه911ویارمهتییهسهرهتاییهکانلهسهرئهو

جێبهجێبکهن.

شارهزاییهسهرهکیهکانییارمهتییهسهرهتاییهکاندهتواننزۆربایهخداربن،کهواته
ههرچیزووترفێریانبن.بۆدیتنیریزبهندێکلهبهڕێوهبهرانیپۆلهکانیفێربوونی

یارمهتییهسهرهتاییهکان،رێنوێنیتهلهفۆنیناوچهیخۆتانچاولێکهن.

لهبیرتانههبێت:ئهگهردهنگیههوره
گرمهدهبیسن،کهواتهئهوهندهبهباوو
بۆرانهوهنزیکنکهرهنگهبرووسکهو
ههورهتریشقهلێتانبدات.دهستبهجێ

بگهڕنبهدوایسهرپهنادا.

برووسکهوبۆرانلهگهڵچهخماخه
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لهبیرتانههبێت:ئهگهرماڵهکهیئێوهژێرزهوینییه،
حهمامیههڵکهوتوولهخوارتریننهۆمیخانووهکهدا،

شوێنێکیشیاوبۆپهناگرتنلهکاتیروودانیگێژهڵووکهدایه.
حهتمهنرادیۆیکهشوههواببهنبۆپهناگهیکاتییخۆتان.

داریانهوهیپێگهکانیکارهبا
ئهگهرلهگهڵپێگهیهکیکارهبایداریاوبهرهوڕووبوونهوه،دهستبهجێشوێنهکهبهجێ

بهێڵنوبۆوهرگرتنییارمهتیپهیوهندیبکهنبه911هوه.

ئه گه ر پێگه ی کاره با بدات به سه ر ئامێری هاتوچۆی ئێوه دا،تاگهیشتنییارمهتیله
ناوئامێرهکهدابمێننهوه.ئهگهربهجێهێشتنیئامێریهاتوچۆبههۆیئاگرتێبهربوون

یانبرینداربوونیتوندهوهپێویسته:
بهجووتپێلهئامێرهکهوهبپهڕنهدهرهوه. 

لهکاتیپهڕیندالهسهردهرکیئوتومبیلهکهرامهوهستن. 
پاشکهوتنهسهرزهوی،بههێوریدوورببنهوه-لهههاڵتنخۆبپارێزن. 

گێژهڵووکهکان
ئهگهرگێژهڵووکهبهرهوئێوهله
هاتندایه،شوێنێبۆکۆبوونهوهی

ئهندامانیخێزانیخۆتانههڵبژێرن.
ژێرزهویچاکترینشوێنه؛ئهگهر
خانووهکهیئێوهژێرزهوینییه،

هێوانیناوهندی،حهمامیانقهباتله
خوارتریننهۆمداههڵبژێرن.

ئه گه ر له  ده ره وه ی ماڵن،بهرهو
ژیرزهوییانیهکێکلهبینا

پتهوهکانیدراوسیبڕۆنیانله
شوێنێکیچاڵیاننزمدادرێژ

راکێشن.

ئه گه ر له  نێو ئوتومبیل یان خانووی 
بزۆک دان،دهستبهجێلهوانهوهرنه

دهرێوبچنهشوێنێکیئهمن.

پاشنشتنهوهیگێژهڵووکه،ئاگاتانله
پێگهداریاوهکانیکارهبابێتودوور
ببنهوهلهناوچهیزیانلێکهوتوو.بۆ
دهستهبهرکردنیزانیارییورێنوێنی
زۆرتر،سهرنجیبهرنامهکانیرادیۆ

وتهلهڤیزیۆنیخۆتانبدهن.
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ماندوویهتیبههۆیگهرماوه
دهتوانێتببێتههۆیروودانی
شۆکیئاراموگهرماژۆییکه
نهخۆشییهکیمهترسیدارله

قهڵهمدهدرێت.

ماندوویه تی به هۆی گه رما:ئهمنهخۆشییهبهشێویئاسایی
پاشمهشقیجهستهییقورسیانکارلهههوایگهرمو

شێدارداکهئاوهکیهکانیلهشبههۆیعارهقهیزۆرلهدهست
دهچێت،روودهدات.رهوتیخوێنلهئاستیپێستدازیاد

دهبێتودهبێتههۆیکهمبوونهوهیرهوتیخوێنلهئهندامه
گرنگهکاندا.ئهمههلومهرجهدهبێتههۆیجۆرێشۆکیئارام.

ئهگهرچارهسهرنهکرێت،نهخۆسرهنگهتووشیاری
گهرماژۆییببێت.

گه رماژۆیی )خۆر بردن(:  گه رماژۆیی نه خۆشییه کی 
مه ترسیداره .سیستهمیکۆنتڕۆڵیگهرمایلهشینهخۆش،
کهئهرکیکۆنتڕۆڵیعارهقهکردنبۆفێنکراگرتنیلهشی
بهئهستۆیه،لهکاردهکهوێت.پلهیگهرمایلهشرهنگه

تاڕادهیهکبڕواتهسهرێکهئهگهرخێراکهمنهکرێتهوه،دهبێته
هۆیزیانلێکهوتنیمێشکوتیاچوونینهخۆش.

ئه گه ر شه پۆلی گه رما پێشبینی کرابێت یان خه ریکی روودانه  
 ...

چاالکی خۆتان که م بکه نه وه .لهچاالکیزۆرخۆبپارێزن.   

تا بۆتان ده کرێتلهماڵدابمێننهوه.   

جلوبه رگی سووک و ره نگی روون لهبهربکهن.   

به رده وام و به  راده یه کی زۆر ئاو بخۆنهوه.   

راده ی چێشتی خۆتان که م بکه نه وه  و رێژه ی ژه مه کانی    
خواردنزیاتربکهن.

له  به کارهێنانی حبی خوێ، جگه  له  کاتێ که  پزیشک    
ده ینوێنێت،خۆبپارێزن.

لهبیرتانههبێت:لهرۆژانی
گهرمدائاویزۆربخۆنهوه
ووێرایخواردنیچێشتی
کهمتر،رێژهیژهمهکانی

خواردنزیاتربکهن.

شهپۆلیههوایگهرم
ئهومهترسییانهیکهئێمهلهرۆژانیزۆرگهرمدا

تووشیاریاندهبین،بریتینله:

گرژی ماسولکه  به هۆی گه رما:گرژیبههۆیگهرمابه
ژانوئێسپاسمهکانیماسولکهکانبههۆیچاالکیزۆرهوه
دهگوترێت.ئهمانهنیشانهسهرهتاییهکانیراهاتوونهبوونی

لهشلهگهڵگهرمالهقهلهمدهدرێن.
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لهبیرتانههبێت:ئهگهرچوونه
دهرهوهلهماڵلهکاتیبۆراندا
پێویسته،چهندتوێجلوبهرگی

سووکلهبهربکهن.لهبهرکردنی
چهندتوێجلوبهرگیسووک،
زۆرترلهلهبهرکردنیکۆتێکی

قورسئێوهگهرمدهکاتهوه.

بۆرانیزستانوسهرمایتوند
پێشروودانیبۆرانێک،چهندینپهتوئامادهبکهنودڵنیاببنهوهکهههمووئهندامانی

خێزانکۆتێکیگهرم،دهستهوانه،تهقیلهی)کاڵوی(گهرموچهکمهیگهرمیدژهئاویان
ههبێت.

له  کاتی روودانی باو و بۆراندا، له  ماڵ مه چنه  ده رێ. ئه گه ر مه جبوورن ماڵه که  به جێ 
بهێڵن،چهندتوێجلوبهرگیسووکلهبهربکهن-ئهمکارهزۆرترلهلهبهرکردنی
کۆتێکیقورسئێوهگهرمدهکاتهوه.بۆبهرگیریکردنلههاتنهناویههوایچیاگ

)سارد(وپیساییبۆنێوسییهکان،دهمتان)زارتان(داپۆشن.
لهکاتیبۆراندادهبێتلهسه فه ر به  ئوتومبیل خۆ بپارێزن ،بهاڵملهکاتیکداکه

مه جبوورن ئه و کاره  بکه ن: 
سندۆقێکیبهرهنگاربوونهوهیقهیرانتانله 
ئوتومبیلهکهیخۆتانداههبێت.)شتومهکی

پێویستبۆنێوئهمسندۆقهلهالپهڕهی3دا
هێنراوه(

باکیبهنزینیئوتومبیلیخۆتانپڕبکهن. 	

شوێنیمهبهست،رێگاوکاتیمهزندهکراوی 
گهیشتنیخۆتانبهدیترانرابگهینن.

له  کاتی گیرکردن له  ناو ئامێرێکی هاتوچۆدا... 
لهئوتومبیلیخۆتاندابمێننهوه.لهرۆیشتن 

بهرهوشوێنێکیئهمنخۆبپارێزن.

پهڕۆیهکیروون)چاکتروایهرهنگی 
سووربێت(بهئانتینهکهوهببهستنتاکوگروپی

رزگارکردنبتوانێتئهوهببینێت.

ئوتومبیلهکهههڵکهنولهههرکاتژمیرێکدابۆ 
ماوهی10خولهکسۆپهکهیههڵکهن.

یهکێلهدهالقهکان)دوورلهبا(کهمهکێبکهنهوه 	
تاکوههوابێتهناوئوتومبیلهکه.

لهکاتیههڵکراوهبوونیماتۆڕهکهدا،چرایناو 
ئوتومبیلهکهههڵکهنتاکوئیمکانیدیتنیئێوهههبێت.

لهرهوشیدانیشتندا،بۆپاراستنیرهوتیئاساییخوێنوگهرممانهوه،دهستوپێی 
خۆتانبجووڵێننهوه.

ئهگهرپاشبۆرانبهفرخاوێندهکهنهوه،ئاگاتانههبێتکهزۆرخۆتانماندوونهکهن.
چاالکیزۆرلهههوایساردا،دهتوانێتببێتههۆیزهختخستنهسهردڵیئێوه.
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لهکاتیرووبهڕووبوونلهگهڵمهترسی
ئاگرتێبهربووندا:ئوتومبیلهکهیخۆتان

ببهنهوهنێوگاراژیانلهدهرهتانێکیکراوهدا
بهرهوڕوویئاڕاستهیدهرچوون،پارکیبکهن.

ئهگهرسفارشتکراونکهشوێنهکهبهجێ
بهێڵن،دهستبهجێئهمکارهبکهن!

ئاگرتێبهربوون
ئاگرتێبهربوونهکانزۆربهیکاتبێپێشهکیدهستپێدهکهنوبهباڵوبوونهوهی
خێرا،دهبنههۆیسووتیانیرووهک)گژوگیا(،دارهکانوخانووهکان.زۆربهی
ئاگرتێبهربوونهکانلهالیهنمرۆڤهکانهوهپێکدێن.بهجێبهجێکردنیئهوکارانهی
خوارهوه،مهترسیرووداویئاگرتێبهربوونلهناوچهیخۆتانداکهمبکهنهوه:

لهبهرچاوگرتنیههمووقهدهغهنبوونهکانیپێوهندیداربهههڵکردنیئاگر. 

پهیوهندیکردنبه911بۆراپۆرتیئاگرگرتنیرووهکهکان)گژوگیا(یاندیکهی 
جۆرهکانیئاگرتێبهربوونیدهرهتانیکراوه.

فێرکردنیمندااڵنبۆدڵنیاییلهبهرانبهر 
ئاگرداودوورخستنهوهیشقارتهوفهنهک

لهبهردهستیان.

رێگاکانیتریشبۆبهرگیریلهروودانی
ئاگرتێبهربوونهگهورهکانههیه.خانووهکهی

خۆتانبهلهبهرجاوگرتنیدڵنیاییله
بهرانبهرئاگرتێبهربووندا،نهخشهسازی

بکهنوبیڕازێننهوه.کهرستهوگیاگهلێک
ههڵبژێرنکهبهجێییارمهتیدانیپهرهسهندنی
ئاگرتێبهربوون،بتواننببننهبهربهستبۆی.

لهسهربانوبهشهدهرهکیهکانیبیناکه،
لهکهرستهیدژهئاگریانگڕنهگرکهڵک

وهرگرن.دهوهنیانداریخۆڕاگرلهبهرانبهر
ئاگردادانێن.

بهکۆکردنهوهیگهاڵولقوپۆ،لهدهوروبهری
ماڵهکهیخۆتاندادهرهتانێکیدڵنیای30تا50 
فووتیپێکبهێنن.ههموورووهکهگڕگرهکان
لهنێوببهن.ئهوچاڵنهیببڕنکهبهرزاییان
لهسهربانزۆرتره.لهشهریکهیکارهباداوا

بکهنکهچڵهکانلهدهوروبهریتهلهکانیکارهبابسڕێتهوه.چڵهکانیترێلهسهردیواری
خانووهکهبسڕنهوهوچیمهنهکانبهردهوامکورتبکهنهوه.

شوێنیکی10فووتیبێرووهک)گژوگیا(لهدهوروبهریدهفرهکانیپرۆپانوگۆشت
برژاندنهکانپێکبهێنن.هێزمهکان)دارهوشهکان(النیکهم100فووتدوورترله
خانووهکانیانشوێنیکاریخۆتانولهسهرهوژوورکهیهکداپاشهکهوتبکهن.

تۆنگێکیئاویگهورهلهدهرهوهیماڵراگرن.درێژاییسوندهیئاودێریخۆتانبه
جۆرێههڵبژێرنکهبگاتهههمووبهشهکانیخانووهکهیخۆتان.النیکهملهدووالی

خانووهکهوه،بهلوعهیئاویدهرهکیدامهزرێنن.
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لهبیرتانههبێت:لهههبوونی
ئامێرێکیتهلهفۆنلهگهڵتهلو
ستانداردلهماڵهکهیخۆتاندادڵنیا
ببنهوه.ئهمتهلهفۆنهرهنگهتهنیا
تهلهۆنێبێتکهلهکاتیپچڕانی

کارهباداکاردهکات.

پچڕانیکارهبا
پێش پچڕانی کاره با... 

ئهگهرئامێریکردنهوهیدرگایگاراژهکهیئێوهکارهباییه،نوێڵێکبۆکردنهوهدانێن
وشێوهیکاربهوهفێربن.

باکیبهنزینیئوتومبیلهکهیخۆتانالنیکهمتاکونیوهپڕبکهن؛پومپهکانیشوێنگهکانی
بهنزینبهکارهباکاردهکهن.

بۆکورسییهتهگهرهدارهباتێریدارهکان،باتێریهکیزیادیئامادهتانههبێت.

له  کاتی پچڕانی کاره با... 
بۆرووناکاییپێویستبهتهنیالهچراقووهیهک 

کهڵکوهرگرن-قهتلهمۆمکهڵکوهرمهگرنلهبهر
ئهوهیکهبهئهگهرهوهمۆمروودانیئاگرتێبهربوونله

ماڵیئێوهدازیاتردهکات.
زۆربهیئامێرهکانیتهلهفۆنیبێتهللهکاتی 

پچڕانیکارهباداکارناکهن،کهواتهحهتمهنئامێرێکی
 تهلهفۆنیستانداردتانلهماڵداههبێت.

رهنگهتهلهفۆنهلهگهڵهکان)مۆبایل(لهکاتیپچڕانی
کارهباداکارنهکهنلهبهرئهوهیکهرهنگهکارهبای
دهکهڵهکانینێرهریپهیوهندیلهرایهڵهیتهلهفۆنی

لهگهڵدابپچڕێت.
ئهوئامێرهکارهباییانهکهلهکاتیپچڕانی 

کارهباداخهریکیکهڵکوهرگرتنلهوانهبوون،
بکوژێننهوه.یهکێلهچراکانههڵکهنتاکولهکاتی

هاتنهوهیکارهبائاگادارببنهوه.
لهکردنهوهیسهالجهوسههۆڵدانخۆبپاریزن. 	

زۆربهیئهودهرمانانهیکهدهبێتلهشوێنیفێنکدا
راگیردرێن،بۆماوهیچهندینکاتژمێرلهسهالجهیهکی

درگاداخراودادهکرێتراگیردرێن.
جهنڕاتۆریکارهبالهنێوماڵیانگاراژ 

ههڵمهکهنوئهوهبهسیستهمیکارهبایماڵهوهپێوهند
مهدهن.لهکاتیبهکارهێنانیجهنڕاتۆڕدا،ئامێری

لهبهرچاوگیراوتانراستهوخۆبدهنلهسووکێتهکانی
جهنڕاتۆر.

بۆوهرگرتنیدوایینههواڵهکان،بۆرادیۆگوێ 
راگرن.
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پێشههڵکهندنیشوێنێکله
خانووهکهیخۆتاندا،دهتوانن
لهرێگایپهیوهندیکردنبه
خزمهتگوزاریشوێندۆزینهوه
)811لهداکۆتایباکوورو

مینهسۆتا(لهروودانیبارودۆخی
پێوهندیداربهگازیسروشتی
بهرگیریبکهن.ئهمکارهبۆ
بهرگیریلهزیانلێکهوتنی

بۆڕیهکانیگازیارمهتیدهدات.

ئه گه ر له  ده ره وه ی ماڵ بۆنی گاز 
ده هات، 

تاشوێنێکهچیتربۆنیگازتان
پێنهگات،لهشوێنهکهدوورببنهوه
وپهیوهندیبکهنبه911.تاکاتێ

کهئاسایشیشوێنهکهلهالیهن
بهرپرسانهوهپشتڕاستنهکراوهتهوه،

مهگهڕێنهوهبۆئهوێ.

ئه گه ر له  ناو ماڵدا بۆنی گاز هه بوو، 
دهستبهجێلهماڵهکهوهرنهدهرێ،درگاکانبۆچوونهدهرهوهیگازلهبیناکهبکهنهوه.

لهماڵیانبینایهکداکهگازباڵوهیکردووه،لهکلیلیکارهبا،ئامرازیانتهلهفۆنه
کارهباییهکان)مۆبایلیاننهگۆڕ(کهڵکوهرمهگرن.جگهرهکانبکوژێننهوهوشقارته

)شهمچه(ههڵمهکهن.

لهماڵهکهوهبهرادهیتهواودوورببنهوهوپهیوهندیبکهنبه911وه.تاکاتێکه
ئاسایشیشوێنهکهلهالیهنبهرپرسانیپێوهندیدارهوهپشتڕاستنهکراوهتهوه،مهگهڕێنهوه

ئهوێ.

پێشجاندنیدار،دامهزراندنیراستهکانیفێنس،یانجێبهجێ
کردنیههرجۆرهههڵکهندنێکلهحهوشهیماڵیخۆتاندا،
حهتمهنبهخزمهتگوزارییشوێندۆزینهوهیشهریکهی
گازپهیوهندیبکهن.ئهمپهیوهندییهدهتوانێتلهروودانی
بارودۆخیفریاکهوتنییلهماڵهکهتاندابهرگیریبکات.

بارودۆخیفریاکهوتنییپێوهندیداربهگازیسروشتی
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بارودۆخیفریاکهوتنییپێوهندیدار
بهکهرستهیکیمیاوی

کهرستهیکیمیاویکهبهشێوهیئاساییبێمهترسین،
دهتواننژهحراویببنیانزیانبگهیننبهتهندروستی

ئێوه.یهکێلهبارودۆخهگرنگهکانیفریاکهوتنییپێوهندیدار
بهکهرستهیکیمیاوی،رووداوێکهکهدهبێتههۆی

باڵوبوونهوهیبڕێکیمهترسیدارلهمادهیهکیکیمیاویله
ژینگهدا.رووداوهکانرهنگهلهژێرزهوی،لهسهرهێڵی

ئاسن،وکارگهکانیبهرههمهێنانرووبدهن.ئهمرووداوانه
رهنهگببنههۆیئاگرتێبهربوونیانتهقینهوه،یانرهنگه

ئێوهنهتواننشتێکببیننوبۆنیبکهن.

جێبه جێ کردنی ئه و کارانه ی خواره وه  ده بێته  هۆی ئه وه ی 
که  بکه ونه  به ر که رسته ی کیمیاوی: 
بۆنکردنیمادهکیمیاویهکان. 	

خواردنیچێشت،ئاویاندهرمانیپیس. 

دهستتهقاندنبهمادهکیمیاویهکان،یاندهسدانلهجلوبهرگیاندیکهیئهوشتومهکانهیکه 
لهگهڵمادهکیمیاویهکانلهپێوهندیدابوون.

ئه گه ر له  کاتی باڵوه ی زۆری ماده  مه ترسیداره کان، له  ده ره وه ی ماڵن، 
بهپێچهوانهیئاڕاستهیباڵوبوونهوهیمادهمهترسیدارهکهراوهستنودهستبهجێپهنابگرن.

زۆربهیخهڵک،بهتهنیائهوکهرستانهیکهلهرهوتیبهرههمهێناندابهکاردههێنرێنبهکهرستهی
کیمیاویدهزانن.بهاڵمکهرستهکیمیاویهکانلهههمووشوێنێکداههن-لهچێشتخانه،قهفهسهی

دهرمان،ژێرزهویهکانوگاراژهکان.باوترین بارودۆخه کانی فریاکه وتنیی نێوماڵی پێوه ندیدار به  
که رسته ی کیمیاوی، پێوه ندی هه یه  به  خواردنی ده رمان له الیه ن مندااڵنه وه . 

ههموودهرمانهکان،پێویستیهکانیرازاندنهوه،بهرههمهکانیشۆرهرودیکهیمادهکیمیاویهکانینێوماڵ
بهدوورلهدهستیمندااڵنراگرن.لهکاتیخواردنیمادهیهکیناخواردنیدالهالیهنمنداڵهکهتانهوه،
دهستبهجێدهفریئهومادهیهبدۆزنهوهوبهرهوتهلهفۆنبڕۆن.بهژمارهی911پهیوهندیبکهن
بهناوهندیکۆنتڕۆڵیژهحر)ژمارهکهیلهالپهڕهی1دانووسراوه(وبهوردیسهرنجیئهو

فهرمانهکاریانهیبدهنکهپێشکهشتاندهکرێت.

کاره کانی پارێزکردنی پێوه ندیدار به  به رهه مه کانی نیوماڵ 
لهتێکهڵکردنیمادهکیمیاویهکانینیوماڵخۆبپارێزن. 

بهردهوامپێشبهکارهێنانیبهرههمێکینوێ،فهرمانیبهکارهێنانیئهوهبخوێننهوه. 
لهکاتیبهکارهێنانیکهرستهیهکیکیمیاوینێوماڵداقهتجگهرهمهکێشن. 

رژاوهیکهرسته)مادهی(کیمیاویبهچاودێریلهچاووپێستیخۆتان،دهستبهجێخاوێن 
بکهنهوه.

بۆپاراستنیژینگهوبهرگیریلهروودانیئاگرتێبهربوون،بهرههمهکیمیاویهکانبهشیوازێکی 
شیاولهنێوببهن.
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لهبارودۆخیفریاکهوتنییپێوهندیداربه
تهندروستیگشتی،کلینیکهکاندهتواننبۆ
پێشکهشکردنیکوتان)ڤاکسیناسیۆن(یان
دهرمانبۆخهڵکبهگشتی،ئامادهبکرێن.

بارودۆخیفریاکهوتنییپێوهندیداربهتهندروستی
بارودۆخیفریاکهوتنییپێوهندیداربهتهندروستیگشتی،باڵوهینهخۆشی،بارودۆخی

فریاکهوتنییبایۆلۆژیکاڵیانکیمیاوی،وبهاڵسروشتییهکانلهبهردهگرێت.ناوهندهکانی
کۆنتڕۆڵوبهرگیریلهنهخۆشی،ئێوههاندهدهنبۆئامادهکردنیسندۆقێکیفریاکهوتنی

تهواوبۆبهرهنگاربوونهوهیبهاڵسروشتییهکان.بۆدهستهبهرکردنیزانیارییزۆرتر
سهبارهتبهئامادهکردنیسندۆقێکیفریاکهوتن،الپهڕهیسێچاولێکهن.بۆدهستهبهرکردنی

زانیارییلهسهرشێوهیچێکردنیکیتیفریاکهوتنالپهڕهی3چاولێکهن.

هێرشی بیۆتێرۆریسمی،بهئهنقهستباڵوکردنهوهیڤایرۆس،باکتێرییاندیکهی
میکرۆبهکانه)پێیاندهگوترێت"هۆکارهکان"(لهبۆنهخۆشخستنیانلهنێوبردنیمرۆڤهکان،
ئاژهڵهکانیانرووهکهکان)گژوگیا(.هۆکارهبایۆلۆژیهکاندهکرێنلهرێگایههوا،ئاویان
چێشتهوهباڵوببنهوه.تێرۆریستهکانبهمهۆیهلههۆکارهبایۆلۆژیهکانکهڵکوهردهگرن
کهدۆزینهوهیئهوانهدژوارهوپێکهێنانینهخۆشیلهالیهنئهوانهوهلهچهندکاتژمێر

تاکوچهندرۆژدهخایهنێت.ههندێلههۆکارهبیۆتێرۆریستیهکان،وهکڤایروسیهاوڵه،
دهتواننلهکهسێکهوهبۆکهسێکیتربگوێزرێنهوهوههندێکیتر،وهکبرینهرهشه،ئهم

تایبهتمهندییهیاننییه.

 ClayوFargo Cassتهندروستیگشتی
تهندروستیگشتیبهشیClay،ههندێبهرنامهی

بۆباڵوکردنهوهیدهرمانوپێشکهشکردنی
کوتان)ڤاکسیناسیۆن(بۆخهڵکبهگشتیلهکاتی
روودانیبارودۆخیفریاکهوتنییپێوهندیداربه

تهندروستیگشتی،رێکخستووه.لهکاتیروودانی
بارودۆخیفریاکهوتنیدا،شوێنهگرنگهکانی

باڵوکردنهوهبهخهڵکرادهگهیندرێن.

پالندانان بۆ په تای ئانفلۆنزا 

رهنگهسهبارهتبهئهگهریباڵوهکردنی
"ئانفلۆنزایمریشک"لهجیهاندا،ههندێشتتان
بیستبێت.گروپێکیگشتیئانفلۆنزابۆپهرهپێدانی

بهرنامهکانیدژکردهوهییتایبهتبهئهگهری
پهتایئانفلۆنزا،وهکههرئهمبابهته،پێکهاتووه.

 Cassئهمگروپهلهنوێنهرانێلهبهشهکانی
وClay،بریتیلهدامهزراوهکانیتهندروستی
گشتی،نهخۆشخانهکان،خانووهکانیسستهری،

دامهزراوهکانیتهندروستیزانکۆ/کۆلیج،ئیمکاناتی
چاوهدێریهکانیگشتیوکلینیکهکان،پێکهاتووه.

بهشیتهندروستیگشتیگهڕهکیئێوهبهئهگهرهوهبهتوندیلهتێکۆشاندابووهتاکوههندێ
بهرنامهبۆباڵوکردنهوهیدهرمانوپێشکهشکردنیکوتان)ڤاکسیناسیۆن(بۆخهڵکبه

گشتیلهکاتیروودانیبارودۆخیفریاکهوتنییپێوهندیداربهتهندروستیگشتی،رێکخات.
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ئه م نامیلکه  به  هاوکاری ئه و دامه زراوانه ی خواره وه  
ئاماده  کراوه : 

 Cassحکومهتیبهشی

شارهوانیدیلوۆرس

شارهوانیفارگۆ

شارهوانیموورهید

شارهوانیفارگۆیرۆژئاوا

 Clayحکومهتیبهشی

 Fargo Cassتهندروستیگشتی

نووسینگهیMinn-Kota،خاچیسووریئهمریکا

 Cass-ClayلهUnited Way

ئهمنامیلکهبهپشتگیریرێکهوتننامهییارمهتیلهباریدارایی/هاوکاریژمارهی
5U90TP817000لهCDCئامادهکرا.

بهرپرسایهتیبابهتهکانینووسراوتێیداتهنیابهئهستۆینووسهرانهوئهمبابهتانهبه
پێویستدهربڕیروانگهفهرمییهکانیCDCنین.


