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 :های عزيز همسايه
 

ی تهديدها تاکنون آنزمان از .ميگذرد ماه پانزده از بيش مستقيم به پنتاگون در آرلينگتون، ويرجينيااز حمله 
ياز به آمادگی در صورت وقوع شرايط اضطراری همه ما را شديدا در مورد نی ويروس پشه حمله وی تيرانداز بيوتروريست،

   . است آگاه نموده
 

 بروز صورت در  شمای برا اطالعات کردن فراهم و آوردن روز بهدر مورد  ويرجينيا شمال دردولتهای محلی 
آمادگی   شرايط اضطراریدر  که به ما يادآور ميشوندگذشته سالرويدادهای .  همکاری ميکنندبا يکديگر  ی اضطرار شرايط

 .ريزی شود   و بايستی با دقت برنامهبودهبرای همه ضروری خانگی 
 

اين .  شده استی حا طری کارچنينشرايط اضطراری برای کمک به شما در انجام ی برااين راهنمای آمادگی 
د بيشتر ريزی در مور راهنما شامل همه نوع شرايط اضطراری قابل تصور نيست، ولی اطالعات و منابعی برای برنامه

 .اميدوارم که برايتان مفيد باشد.  شرايط اضطراری را ارائه ميکند
 
 
 

Scott K. York 
 يورک .ک اسکات

 سرپرست
Northern Virginia Regional Commission 

  ويرجينياشمالای  کميسيون منطقه
 
 
 

 متناوبی ها فورمت
 .دارند ويژه احتياجات که گذاشتی کسان دسترس در توانی م را نشريه نیا
 ،3187-324-703 شماره با

703-324-2935 TTY  بگيريد تماس. 
 
 
 
 
 



 
 آماده شدن برای شرايط اضطراری

 
ريزی برای هر رويداد اضطراری  در برنامه.  رويدادهای اضطراری اغلب به سرعت و بدون اخطار رخ ميدهند

ه ممکن باشد، ممکن است برق، آب، گرمسازی، اگر باقی ماندن در خان.  بايستی همه موقعيتهای ممکن را در نظر گرفت
اغلب .   برای مدت زمان قابل توجهی قطع شده و يا در دسترس نباشندحمل ونقلتهويه مطبوع، خدمات تلفنی و 

و چيزهای اساسی ديگر  داروريزهای مديريت شرايط اضطراری توصيه ميکنند که به اندازه کافی خوراک، آب،  برنامه
تان   که، برای مثال، در رابطه با رويدادهای مربوط به وضع هوا، برای مدت سه تا پنج روز برای خانوادهموجود داشته باشيد

صورت،  در هر .  تان را تخليه کنيد در اقسام ديگر شرايط اضطراری، ممکن است الزم باشد که خانه و يا محله.  کافی باشد
 :ذيل باشد اهميت داردايجاد يک برنامه خانگی برای مصيبتها که شامل اقالم 

 . شرايط اضطراریيک بسته اسباب تدارک •
 درست بيرون رايک نقطه .  باشد حداقل دو محل مالقات اضطراری شامل که گريختن برنامه يک •

حداقل يک نقطه در خارج از .  تان برای مواقع اضطراری ناگهانی، مانند آتشسوزی، انتخاب کنيد خانه
 .تان برگرديد اتنخاب کنيد توانيد به خانهتان برای مواقعی که نمي محله

يک فرد که در شهرتان زندگی نميکند را انتخاب کنيد که اگر افراد .  يک برنامه مرابطه اضطراری •
 که را تماس اطالعات همهاطمينان حاصل کنيد که .  تان از يکديگر جدا شدند با او تماس بگيرند خانواده
 .دارند را شودی م يلم-ايی آدرسها و هاتلفن  شماره شامل

 .های مدرسه و محل کار برای شرايط اضطراری اطالعات در مورد برنامه •
 

  شرايط اضطراری شماتدارک اسباب بسته
 

 آتش کپسول يک  کمکهای اوليه،وسايلتان نگه داشته شوند شامل آب، خوراک،  اقالم اساسی که بايستی در خانه
که به احتمال قوی به آنها اقالمی .  ، تدارکات اضطراری و اقالم ويژه ميشود لباس، لوازم تختخواب، افزار،ABC ی نشان

 کوله پشتی، و يا کيف ی،الستيکپ انبار ظرف ،زباله که حمل آن آسان است، مانند يک سطلی ا محفظهنياز خواهيد داشت در 
اقالم را در .   در اتومبيلتان بگذاريد نگه داريد، و يک بسته مشابه کوچکتردست مآنرا د.  بزرگ ورزشی در خانه نگه داريد

هر شش ماه يک  و کرده عوض را شده ذخيره آببه خاطر داشته باشيد که .   های پالستيکی محفوظ از هوا نگه داريد کيسه
سال يکبار به تدارکات رسيدگی کنيد و هر).   تاريخ بگذاريدها محفظهروی (عوض کنيد ی نوبت بطوربار تدارکات غذائی را 

با پزشک يا داروساز خود در مورد ذخيره کردن داروهای تجويزی مشورت کنيد، و .  مورد نيازاتتان تجديد نظر کنيددر 
 .فهرستی از نيازهای داروئی خود نگه داريد

 
 آب

از .  نگه داريد هوا از محفوظ و تميزپالستيکی ی ها محفظهرا در ی کش لولهآب بطری شده بخريد، و يا آب 
برای هر نفر در هر روز يک .  ای، اجتناب کنيد  ممکن است متالشی شده و يا بشکنند، مانند بطريهای شيشهکهی هاي محفظه

ممکن .  آب بايد در يک مکان خنک و تاريک نگه داشته شود، و يک برچسب تاريخ داشته باشد.  گالون آب در نظر بگيريد
 .مفيد باشد ممتد بطورع شدن آب قطی قرصهای تصفيه آب در صورت است دم دست نگه داشتن مقدار

 
 خوراک

تی نياز به يخچال، آماده خوراکها بايس.  برای هر فرد به ميزان سه تا پنج روز خوراک فاسد نشدنی ذخيره کنيد
آماده گوشت، ميوه و سبزی : مثالها شامل اقالم زير است.   نياز داشته باشند فقط مقدار کمی آبو يا آب نداشته ختن و  پکردن،

ای؛ چاشنی مانند شکر، نمک، و فلفل؛ خوراکهای پر انرژی مانند  سرو شده؛ آب ميوه، شير و سوپ کنسرو شده يا جعبهکن
نمک، قالبهای گرانوال، و آجيل؛ قرص ويتامين؛ خوراک برای نوزادان يا  ، ژله، کراکر کم)»پينات باتر«(خمير بادام زمينی 

اقالم خوراکی عمده .  ت؛ قهوه فوری، و سيريال شيرين صبحانهف آب نبات سافرادی که رژيم ويژه غذائی دارند؛ شيرينی؛
 .مانند گندم، شير خشک، ذرت، و دانه سويا را ميتوان برای مدت زمانهای طوالنی ذخيره نمود

 
 اسباب کمکهای اوليهبسته 
شامل اقالم ی اين بسته بايست .تان فراهم کنيد م از وسايل نقليه و هر کدا را برای خانه اسباب کمکهای اوليه  بستهيک

آلرژيک، پانسمانهای ون، بالشتک گاز، نوار چسبنده غيرهای گوناگ  در اندازهشدهی ضدعفونبندی چسبنده  نوار زخم: زير باشد
های مرطوب کوچک،   ، قيچی، موچين، سوزن، حوله(Ace)» ايس«، پانسمانهای شدهی ضدعفونای گاز  مثلثی، پانسمان لوله

لی، صابون تطهير، دستکشهای ، کنارزن زبان، لوله وازلين يا چرب کننده ديگر، سنجاق قفگرماسنجونی کردن، ماده ضد عف
  ضداقالم ديگر شامل آسپيرين يا ساير داروهای تسکين دهنده درد، داروی.  کی، و کرم جلوگيری از آفتاب زدگیالستي

 .باشندی  مداروی ملينداسيد و ض ،) در صورت مسموم شدن( زغال فعال آور، اسهال، داروی قی



 
 افزار و تدارکات

های  ، چراغ قوه، باتريهای اضافی به اندازه دارراديوی باتری: اقالم زير را برای استفاده کلی دم دست نگه داريد
ه کمان،  لوله آب، ورقه آلومينيوم، طناب، ارچسب، نوار)پيش از خريدن، ببينيد چه مدت ميتوان آنها را نگه داشت(گوناگون 

يا چک مسافرتی، / و) شامل پول خرد(اسباب غذاخوری يا فنجانها و بشقابهای کاغذی و لوازم غذاخوری پالستيکی، پول نقد 
انبر، آچار قابل تنظيم، قطب ای، گاز  کوچک، چادر لولهABCی کپسول آتش نشانکاره غيربرقی،  قوطی بازکن و چاقوی همه

، سوزن و نخ،  يا قلمير برای سيگنال دادن، کاغذ و مدادِلتيکی برای ذخيره کردن، ِفپالسی محفظه هانما، کبريت ضد آب، 
برای نظافت، کاغذ توالت، صابون و مايع رختشوئی، محصوالت .  قطره چکان دارو، سوت، ورقه پالستيکی و نقشه محلی

 . و ماده سفيد کننده خانگی کلرينهای پالستيکی زباله با گره، يک سطل پالستيکی دردار، ماده ضد عفونی زنانه، کيسه
 

 لباس و لوازم تختخواب
های کار، لباس باران،  های محکم يا چکمه يک يا دو دست لباس کامل برای هر نفر گردآوری کنيد، به اضافه کفش

 .پتو يا کيسه خواب، کاله و دستکش، لباس گرم زير و عينک آفتابی
 

 اقالم ويژه
 .خشک و داروی، شيرغذای نوزاد، قنداق، بطر—نوزادان

يا لنز و اسباب مربوطه، اقالم / دارو، داروهای تجويزی، نيازهای دندان مصنوعی، عينک و—بزرگساالن
 .بهداشتی شخصی

 .بازيها، کتب و چند اسباب بازی ساکت برای کودکان—سرگرمی
ها، سهام و  ها، گذرنامه الهقراردادها، قب ی،بانکی شماره حسابهاها،  ها، بيمه نامه وصيتنامه—اسناد مهم خانواده

، کارتهای تامين اجتماعی و ساير اسناد ی اعتبارهای کارتی مهم، حساباوراق قرضه، تاريخچه واکسيناسيون، شماره تلفنها
 .شخصی خانواده
 وضع هوای راديو–وسائل

 

 ريزی اضطراری برای حيوانات خانگی برنامه
 

حيوانات خدمتکن، ء به استثنا.  است، شامل حيوانات خانگیخانواده ء ريزی اضطراری برای تمام اعضا برنامه
خانواده که ء يک ليست از محلهای نگهداری حيوانات، دوستان و اعضا.  پذيرندی ها حيوانات خانگی را نم بيشتر پناهگاه

يوان خانگی خود اگر خيال داريد ح.  ممکن است بتوانند در شرايط اضطراری از حيوانات خانگيتان نگهداری کنند تهيه کنيد
را در يک محل نگهداری حيوانات بگذاريد، اطمينان حاصل کنيد که موسسه مربوطه کليه الزامات مراقبت دراز مدت را 

تان بايستی به يک پناهگاه و  اگر خانواده.  برآورده ميکند، و خود آن دارای يک برنامه مکفی برای شرايط اضطراری ميباشد
 يک  و جائی نيست که حيوان خانگيتان به آن برود، بعنوان آخرين چاره حيوان خانگيتان را دريا محل ديگر نقل مکان کند،

 کنيد، و مقدار زيادی خوراک و آب برای استفاده حيوان در طول مدتی که آنجا نيستيد در آن تان محبوس  در خانهاصخاطاق 
 به ترک کردن سريع محل منجرط اضطراری که  اسباب اساسی برای حيوانات خانگيتان برای شراي بستهيک.  بگذاريد

 :شده عبارتند از اقالم توصيه.  سکونتان بشود گردآوری کنيد



يک حامل، که توسط خطوط هوائی به تصويب رسيده باشد، برای هر سگ، گربه و يا حيوان خانگی  •
 ديگر

رو به اندازه کافی، کارت هويت عکس دار، تاريخچه واکسيناسيون، اسناد ثبت، ليست نيازهای ويژه، دا •
 .افسار/ بند قالده و يک پوزه

 غذای حيوانات خانگی اضافيی مقدار •
 مقدار زيادی آب تميز •
، قوطی بازکن )تان بشويد دورانداختنی برای موقعيتی که مجبوربه ترک خانهی محفظه ها(ها  کاسه •

، پتو، )ه کردن آببرای ضد عفونی کردن و تصفي(های زباله آشپزخانه، ماده سفيد کن  دستی، کيسه
 .حوله، حوله کاغذی و ساير تدارکات دور انداختن زباله

  
 انجمن حمايت از شرايط اضطراری برای حيوانات خانگی، بای برابرای کسب اطالعات بيشتر در مورد آمادگی 

د، و يا از  تماس بگيري1100-452-202به شماره ) Humane Society of the United States(حيوانات اياالت متحده 
 www.hsus.org:  به اين آدرس ديدن کنيدوب سايت آنها

 

 اهل خانه و آمادگی مالیی آماده ساز
 

صرفنظر از اينکه مالک منزل خود هستيد و يا آنرا اجاره ميکنيد، اقدامات بسياری هست که ميتوانيد برای 
د ايمنی خود را بهبود داده و از هزينه بيمه خود توسط اقدامات زير ميتواني.  محافظت از منزل و اموال خود بکار بنديد

 :بکاهيد
رد شرايطی که نصب کردن تجهيزات ايمنی مانند دستگاههای دودياب و مونوکسيد کربن ياب، که در مو •
 .دهندب اخطار ممکن است مهلک باشند به شما اين گازها

 .ند و باعث خسارت شونداستوار کردن اقالم بزرگ و سنگين که ممکن است در ضمن طوفان بيفت •
تر در صورتيکه  ها، بستن خدمات شهری، يا نقل مکان دادن اموال به يک محل امن پوشاندن پنجره •

 .اخطار کافی در مورد چيزی مانند يک طوفان يا سيل دريافت کنيد
وانند تان توسط يک بازرس ساختمان يا معمار، که معلوم شود چه بهبودهای ساختمانی ميت خانهبازرسی  •

 . جلوگيری کنند و يا آنرا کاهش دهندفجايع خسارت عمده بخاطر وقوع از
تان، که بتوانيد در صورتيکه آن اموال خسارت ديدند و يا از بين رفتند،  تهيه فهرست اموال خانگی •

تی برای خسارتهايتان ارزش چيزهائی را که داريد از نظر منظورات بيمه ثابت کنيد، و نيز بتوانيد از آن برای کسرهای ماليا
يک يادداشت بصری و يا کتبی در مورد اموالتان تهيه کنيد، شامل عکس اتومبيلها، قايقها، و وسايل نقليه .  استفاده کنيد

گردآوری شده، کارهای هنری، و يا اقالم ديگری که تعيين ارزش آنها ء ای در مورد جواهرات، اشيا ارزيابی حرفه.  تفريحی
 . ها را هر دو تا سه سال يکبار تازه کنيد ارزيابی.  کنيددشوار است تهيه 

 .تهيه رونوشت از رسيدها و چکهای باطل شده برای اقالم ارزشمندتر •
های تولد و ازدواج،  های اصلی کليه اسناد مهم مالی و خانوادگی، مانند گواهينامه نگه داشتن نسخه •
رونوشتها را .  های سهام و اوراق قرضه در يک مکان امن ها، و گواهينامه هنام ها، فرمهای مالياتی، بيمه ها، قباله وصيتنامه

 .دسترس ميباشند خواهيد داشتدر برای منظورات مربوط به ماليات و بيمه، نياز به اسنادی که .  نگه داريدی در مکان ديگر
زرگ در ممکن است يک درخت ب— آن شدهسازی محوطهسطح تان، شامل  عکس گرفتن از بيرون خانه •

 .فزايد احياط جلويتان، برای مثال، قابل بيمه کردن نباشد، ولی برای منظورات مالياتی به ارزش خانه شما مي
 . گذاشتن يک رونوشت در يک مکان امنت اموالتان و ساليانه فهرسبه روز آوردن •
 .خريدن بيمه •
 

ت ا دچار خسارهنوز امکان دارد، آماده شويد برای شرايط اضطراری داشته باشيد تاحتی اگر به اندازه کافی وقت 
برای همين است که بيمه برای مستاجرين و مالکين خانه ممکن است .  قابل توجه و غير قابل جلوگيری به اموالتان بشويد

و حتی بدتر اند به اندازه کافی بيمه نداشتند،  با اين همه، بسياری افراد که دچار عواقب مصيبتهای اخير شده.  باشدبسيار مفيد 
کنيد ی مای ابتياع  اطمينان حاصل کنيد که بيمه.   ديگر نميشودفجايعبيمه خانه شامل سيل و برخی .  از آن، اصال بيمه نداشتند

 .که برای خطرهائی که ممکن است با آن مواجه شويد جوابگوی نيازاتتان باشد
 
 
 
 
 



 

 ريزی اضطراری برای موسسات بازرگانی برنامه
 

ی بايستی مالکان موسسات بازرگان.  پذيرند رگانی به اندازه افراد از نظر شرايط اضطراری آسيبموسسات باز
ريزی  برنامه.  موسسه بازرگانی خود، ايجاد کنندی بقا خاطر کارکنانشان، و بعالوه برای های اضطراری به برنامه

 :اضطراری شامل اقالم زير است
هايشان تماس حاصل  کنان، که در صورت لزوم با خانوادههای اضطراری کار نگه داشتن ليست شماره •

 .شود
شامل يک محل ی   اين برنامه بايست.ايجاد يک برنامه برای تخيله سريع و ايمن کارکنان و ارباب رجوع •

 .مالقات مشخص در خارج ساختمان باشد
 .تمرين کردن برنامه با کارکنان •
 .ز ذخيره کردن آن در يک مکان خارجیذخيره کردن مرتب اطالعات کامپيوتری، و ني •
 .ها ابتياع پوشش کافی بيمه برای به حداقل رساندن خسارت •
شناسائی عمليات اساسی بازرگانی، و تهيه برنامه برای اطميان حاصل کردن در مورد ادامه يافتن آنها  •

 .در صورت وقوع شرايط اضطراری
به روز ی  اطالعات تماس اضطراری،کنان کليدکاری برای اطمينان حاصل کردن از اينکه پليس محل •

 . آورده شده  دارد
 

منقطع وقت فکر کردن در مورد اينکه در صورت .  الزم است که کارکنان بدانند در شرايط اضطراری چکار کنند
ا همين کارکنان شم.  مواجه شدن با يک موقعيت بحرانی استزم است چکار بکنيد پيش از  الشدن فعاليتهای بازرگانی تان

 شما متکی يت اضطراری، حتی بيشتر از حاال بهدر صورت بروز يک موقع.   متکی به راهنمائی و رهبری شما ميباشندحاال
 .خواهند بود
 

 )Homeland Security(ی امنيت کشور
 

تأمين ی سريع و جامع برای بکار گرفته شده اند تا راهو ويرجينيا ی ملی امنيت کشوری مشورتی سيستم ها
پنج .  افتد فراهم کندکه ممکن است اتفاق بيی که شامل عمليات تروريستی واقعی عات در مورد اخطارها و رويدادهااطال

باضافه ی از طبقه بندی يک رنگ خاص  تعيين شده و شامل شرح هر وضعيت خطری برا.  شده اندی ناسايوضعيت خطر ش
ممکن است که وضعيت خطر به يک منطقه .  شودی ام دهند مانجی که شهروندان بايستی در مورد اقدامات خاصی اطالعات
ی زمانيکه مأمورين يک اخطار خاص را اعالم م.  تمام کشور وضع شودی خاص اختصاص داده شود ويا برای جغرافياي

 .آن وضعيت به شهروندان داده خواهد شدی مربوطه برای کنند، دستورات ايمن
 

ی تحت راهنماي.  شوندی آماده می تروريستی يدادهاروی برای و محلی ايالتی درمان/یادارات بهداشتهمچنين 
  يک سيستم بهبود يافته نظارت بر امراض ايجاد کرده اند که بطور سريع ی درمان/یمراکز کنترل امراض، مأمورين بهداشت

و ی ايالتی درمان/یشتادارات بهدا.  کندی می که ممکن است در ايالت رخ بدهد را شناسايی ض غيرعادامراهرگونه رويداد 
ی موقعيت های واکنش هماهنگ شده برای کرده تا برنامه های و درسرتاسر ايالت همکاری با سازمانها و ادارات محلی محل

ی عموم تأمين می برای گروهی مربوطه توسط رسانه های درمان/یدر صورت حمله، اطالعات بهداشت.  گوناگون ايجاد کنند
   .  شود

 
 ی مشکوکفعاليتهاگزارش 

 
تر از  باش قوی گاهی اوقات، ممکن است که دولت فدرال از پليس و ساکنين محلی بخواهد که وارد يک حالت آماده

تر ميشوند، ممکن است گشتهای اضافی در محلهای  باش قوی هنگامی که قوای پليس وارد يک حالت آماده.  معمول بشوند
يند، تجهيزات محافظتی اضافه حمل کنند، و مخابرات مکررتر با سازمانهای مختلف اضافه کنند، تعداد کارکنانشان را بيفزا

ساکنين محل نيز بايد هشياری خود در مورد محيطشان را افزايش   .داشته باشندی محلی ديگر سازمانهاپليس فدرال، ايالتی و 
ردن در اين مورد کوتاهی ميکنند بسياری افراد از عمل ک.  دهند، و هر گونه فعاليتهای مشکوک را به پليس گزارش دهند

.  ، فورا با پليس تماس بگيريد داشتندر صورت شک.  ند ارزش گزارش دادن را داردا زيرا مطمئن نيستند که چيزی که ديده
انواع فعاليت که ساکنين بايد   .هايتان تلف نکنيد وقت پرارزش را در بحث مقدماتی در مورد رويداد با دوستان و همسايه

 :آيند، مانند هند شامل افراد، وسايل نقليه، و شرايطی است که به نظر غير عادی و يا متفاوت از حالت معمول میگزارش د
تان  تان و يا يک وسيله نقليه غريبه که برای مدتی طوالنی در محله يک فرد غريبه در اطراف محله •

 .پارک شده است



 .ه ميکندها و يا وسايل نقليه نگا يک نفر که به داخل خانه •
 .ظاهر شدن مکرر وسايل نقليه غريبه در محله •
 سيستمهای برق، گاز، و يا فاضالب مداخله ميکند بدون اينکه يک وسيله نقليه و اونيفورم يک نفر که با •

 .قابل شناسائی شرکت داشته باشد
 .مقدار زياد و غيرعادی آمدوشد به يک خانه يا ساختمان آپارتمانی •
 .آيد دارای اقدامات مفرط امنيتی ميباشند ساختمانهائی که به نظر میها و يا  خانه •



کار حياط، —هائی که هيچ مالک و يا مستاجر اصلی در آن ديده نميشود، و هيچ فعاليتهای خانگی خانه •
 .آيد به نظر نمی—تعمير، و غيرهرنگرزی، 
 .آيد ها و ساختمانها می بوهای عجيب که از اطراف خانه •
 .ای که درها را ميزند گرد که پروانه فروشندگی ندارند، و يا هر فرد غريبه های دوره هفروشند •
 .بان داشته باشند اند، و ممکن است نقش ديده افرادی که در حوالی ايستاده •
 

دستپاچه .   تلفن کنيد911اگر ظن داريد که يک جرم در حال ارتکاب يافتن است و يا به زودی ارتکاب ميشود، به 
آيد، به شماره غير اضطراری پليس تلفن  اگر فعاليت مزبور فقط مشکوک به نظر می.  ويد، و خودتان را در خطر نيندازيدنش

.   بوددر هيچکدام از اين دو صورت، مجبور به دادن اسمتان نخواهيد.  کنيد و فعاليت مزبور را بطور مشروح توصيف کنيد
بدهيد،  اسم، آدرس، و شماره تلفن خود را با شما تماس حاصل کند، آماده باشيد که که يک افسر پليس در عين حال، اگر مايليد

 .شودی ات محرمانه نگه داشته ماين اطالع.  و بخواهيد که افسر پليس با شما تماس بگيرد
 

 تروريسم
 

نين تروريسم يک عبارت جامع است که استفاده از زور ويا خشونت برعليه اشخاص ويا اموال را در نقض قوا
بوجود ی تروريستها معموًال از تهديد برا. کندی تعريف می و باج گيری منظور ارعاب، زورگويی اياالت متحده برای جرم

از تروريسم ناتوان است استفاده ی در متقاعد کردن شهروندان باينکه دولتشان در جلوگيری آوردن ترس در بين عموم و سع
به ساختمانها، و اختالل در خدمات اوليه ی  زيان ساختاری،قربانی  تعداد زيادتواند شاملی اثرات تروريسم م.  کنندی م

 .بشودی درمان/ی ارتباطات و مراقبت بهداشتی،مانند برق، آب، حمل و نقل عموم
 
ی موقعيتهای که برای از روشهايی بسياری توانيد با بکارگيری می روبروشدن با يک حادثه تروريستی برا

 :رديد آماده شويدديگر بکار بی اضطرار
ويا اصًال ی کند که ممکن است مقدار کمی طبيعت تروريسم ايجاب م. از اطراف خود هشيار باشيد •

 .نباشدی اخطار
را قبول ی از غريبه ها بسته ا. آگاه باشيدی از رفتار آشکار ويا غيرعاد.  هنگام مسافرت مراقب باشيد •

 .مراقب نگذاريدی چمدان ها را ب. نکيند
قبًال در مورد  تخليه شتابان يک ساختمان، مترو و . کجا هستندی اضطراری های د که خروجياد بگيري •

 .ياد بگيريد که راه پله ها در کجا قرار دارند.  شلوغ  فکر کنيدی يا محل عموم
د که در يک انفجار ممکن است بيفتی از اشياء سنگين ويا خردشدن. به اطراف نزديک خود توجه کنيد •

 . ه باشيدويا بشکند آگا
 

 شرايط اضطراری شيميائی يا بيولوژيکی
 

هنگامی که مقادير خطرناکی از مواد سمی در محيط زيست رها ميشود، ممکن است شرايط اضطراری عمده 
 :از طرق زير ممکن است در معرض مواد سمی شيميائی يا بيولوژيکی قرار بگيريد.  شيميائی يا بيولوژيکی رخ دهد

 .استنشاق آنها •
 .رو بردن خوراک، آب، و يا داروهای آلودهف •
 .دست زدن ويا تماس پيدا کردن با اقالم آلوده •
 

در صورت وقوع شرايط اضطراری شيميائی يا .  اغلب اوقات چيز غيرعادی نميبينيد و استشمام نميکنيد
ما بگويند که محله را تخليه کنيد، ممکن است به ش.  بيولوژيکی، مقامات مربوطه دستورات الزم را به شما ابالغ خواهند نمود

در يک نقطه سرباالئی و يا خالف جهت باد از نقطه رها شدن مواد مربوطه برويد، به يک پناهگاه موجود برويد، يا به يک 
بينيد که ی اگر م.  همچنين ممکن است که در مجاورت نزديک يک واقعه بوده و خطر را درک نکنيد.  تاسيسات معين برويد

.  بجوييدی کنند، فورًا منطقه را ترک کرده و مراقبت پزشکی کنند، تشنج دارند ويا بطور سردرگم رفتار می تفراغ ممردم اس
 .اگر در خارج خانه هستيد، به وزش باد توجه کرده و خالف جهت باد حرکت کنيد

 
 

 سروکار امن با ارساالت پستی
 

های مشکوک را گزارش دهند، مانند ارساالت  ها يا بسته ه مردم را تشويق ميکند که نامخدمات پستی اياالت متحده
 :پستی زير



 .تمبر زياد دارد، ندارد، و يا تمبر آن باطل نشده است •
 .آدرس بازگشت ندارد، و يا آدرس بازگشت آن ساختگی است •
 .ند نشده اامالاسامی، عنوانها، و يا مکانها در آدرس درست  •
 .دآي وری به نظر می قلنبه يا يک •
 .توسط مقدار زيادی نوار چسب بسته شده است •
 .غيرمنتظره است و از يک کشور خارجی آمده است •



 .مهر پستی آن محلی غير از آدرس بازگشت آن را نشان ميدهد •
 .اند است که بريده و چسبانده شدهدستخط آن کج و کوله و يا دارای حروفی  •
 

 :اگر يک نامه يا بسته مشکوک دريافت کرديد
 .آنرا باز نکنيد •
 .آنرا تکان ندهيد، به آن ضربه نزنيد، و آنرا بو نکنيد •
 . بپوشانيد و يا در يک کيسه پالستيکی بگذاريداآنر •
 .دستهای خود را خوب با آب و صابون بشوئيد •
 .به شماره غيراضطراری پليس تلفن کنيد •
 

زنشده باعث اعزام پليس خواهد شد، و پس از بازرسی در بيشتر موارد، گزارش دادن يک نامه يا بسته مشکوک با
اگر نامه يا بسته معيارهای بخصوصی را برآورده نميکند، ممکن .  کنيد توصيه خواهند کردببه شما در مورد اينکه با آن چه 

نشانی به  اداره آتش  .است که به شما توصيه کنند که اگر باز کردن نامه يا بسته برايتان ناخوشايند است، آنرا دور بيندازيد
در عين حال، وقتی که شک داريد، به شماره .  گزارشهای مواد مشکوک از جهت ارزيابی و دور انداختن صحيح پاسخ ميدهد

 . تلفن کنيد911غيراضطراری پليس و يا 
 

 پناهگاه اضطراری
 

های خود پناه بگيرند  انهدر صورتيکه شرايط الزام کند، ممکن است مقامات محلی به ساکنين دستور دهند که در خ
پناهگاهها معموال در مدارس دولتی، مراکز تفريحی، و ساير .  و يا پناهگاههای محلی برای ساکنين محل برقرار کنند

از افرادی که پناه .  تاسيسات مناسب برقرار ميشوند که ساکنين ميتوانند در آنها پناه بگيرند و نيز بخوابند و غذا بخورند
ته ميشود که يک دست لباس، تدارکات استحمام و نظافت، داروهای تجويزی پيچيده شده و نيازهای ديگر ميخواهند خواس

پزشکی، مواد مربوط به دندانهای مصنوعی و مراقبت از چشم، و موجوديها و نيازات رژيمهای خوراکی ويژه باخود 
اگر مقامات محليتان توصيه   . پناهگاهها مجاز نيست آوردن حيوانات خانگی به معموالحيوانات خدمتی،ء به استثنا.  بياورند

کودکان .  ، مقصود آنها اين است  که در داخل خانه بمانيد و در آنجا از خود محافظت کنيد»در جای خود پناه بگيريد«کنند که 
طمينان حاصل کنيد  اضطراری خود را بياوريد، و ااسباب تدارکبسته .  و حيوانات خانگی خود را فورا به داخل خانه ببريد

در صورت يک تهديد شيميائی، يک محل باالی سطح زمين .  به يک اطاق داخلی که پنجره ندارد برويد.  که راديو کار ميکند
  ها بسته باشند، به زيرزمين جرهمرجح است، زيرا که برخی مواد شيميائی از هوا سنگينتر ميباشند، و ممکن است حتی اگر پن

 .رسوخ کنند
 :که داريد خانواده خود را گردآوری ميکنيد، بايستی کهدر حالي

 .کننده شومينه را ببنديد ها، درهای بيرونی، و تعديل کليه پنجره •
 .ها، گرمساز، و تهويه مطبوع را خاموش کنيد کليه پنکه •
 .چند حوله را مرطوب کرده و در شکافهای زير درها فرو کنيد •
 .واکش، و هواکشها نوار بچسبانيدهای ه ها، پنکه دور درها، پنجره •
 .ها، و هواکش گرمساز استفاده کنيد ها، روزنه های پالستيک زباله برای پوشاندن پنجره از کيسه •
 .ها را ببنديد پوشها، و يا پرده ها، پنجره اگر به شما گفته شده است که خطر انفجار وجود دارد، کرکره •
ه راديو يا تلويزيون ادامه بدهيد، تا موقعی که به شما گفته شود که در داخل خانه بمانيد و به گوش دادن ب •

 .اوضاع امن است، و يا اينکه بايد تخليه کنيد
 

 هنگامی که برق ميرود
 

خدمات برق ممکن است در نتيجه علل بسياری قطع شود، مانند رعد و برق، باد شديد، يخ و برف سنگين، و از 
گاه به گاه در عين حال، .  ات در ظرف مدت زمان کوتاهی دوباره برقرار ميشودمعموال خدم.  کار افتادن تجهيزات

 :هنگامی که برق رفت، بايد.  رفتگی عمده برای مدت زمانهای ممتد ممکن است رخ بدهد برق
رفتگی مختص به خانه شما باشد،  ممکن است برق.  هايتان برق دارند يا نه ببينيد که آيا همسايه •

هايتان نيز برق ندارند، به شرکت نيروی خود تلفن کنيد    اگر همسايه.ی فيوز سوخته و يا اتصاليعنی به علت يک
اگر الزم است که برای بررسی اوضاع بيرون برويد، يک چراغ قوه ببريد، و ).  ١۵رجوع شود به صفحه (

اگر سيمهای برق که روی .  مراقب سيمهای برق که روی زمين افتاده و ممکن است هنوز نيرو داشته باشند باشيد
چنين .  اند ديديد، نزديک آنها نرويد و به چيزی که ممکن است با آنها در تماس باشد دست نزنيد زمين افتاده

 .کنيدرا فورا گزارش ی يسيمها



استفاده از شمع و فانوس نفتی .  دار برای روشنائی استفاده کنيد از چراغ قوه و يا فانوس باتری •
 .به علت خطر آتشسوزی، توصيه نميشودبرای روشنائی ، 

يخچال، —وقتی که اسبابهای عمده خانگی.  کليه اسبابهای عمده خانگی را خاموش کنيد •
 روشن گذاشته شوند، ممکن است بعد از اينکه برق برگشت باعث زياد—آبگرمکن برقی، تهويه مطبوع، و پمپ
 .شوندب دوبارهی بار کردن خطوط برق و يک برق رفتگ



اگر درهای آنها بسته نگه داشته .  رهای يخچال و فريزر را تا جای ممکن بسته نگه داريدد •
رخی اقالم را در بيرون در طول زمستان، ممکن است بتوانيد ب.  شود، غذا را ميتوان يکی دو روز سرد نگه داشت

د آب را در خارج از  است، ميشوزير درجه حرارت منجمد شدناگر .  مناسب ذخيره کنيدی محفظه ها خانه در
سعی کنيد .  يخ زد و آنها را در داخل يخچالتان بگذاريد که به سرد ماندن غذا کمک کنندی محفظه هايخانه در 

 .اگر شک داريد، آنرا دور بيندازيد.  غذاهای فاسد شدنی را اول بخوريد
د نيروی برق محدود از آنها ميتوان برای تولي.   استفاده کنيدمنقولاز ژنراتورهای با احتياط  •

تان ايجاد  در عين حال، اطمينان حاصل کنيد که خطری برای شما و خانواده.  در ضمن برق رفتگی استفاده کرد
 را در داخل خانه و يا گاراژ سوخت ندهيد و بکار نيندازيد، زيرا که ژنراتورهای منقولهرگز يک ژنراتور .  نکنند

ژنراتورها بايستی بر اساس رهنمودهای شرکت .   ايجاد ميکنندگازی خطر جدی آتشسوزی و مونوکسيد کربن
برای کسب اطالعات .  هميشه آنها را بر طبق دستورات سازنده آنها بکار ببريد.  نيروی محليتان نصب بشوند

 .بيشتر در مورد استفاده صحيح از ژنراتورهای اضطراری با شرکت نيروی خود تماس بگيريد
آماده باشيد که تا وقتی که برق کنيد، ی يک چاه ويا آب انبار اتکا متأمين آب به ی برااگر  •

کنند که اگر برق ی استفاده می   اين سيستم ها معموًال از يک پمپ برق.برگشت از يک منبع آب ديگر استفاده کنيد
 .قطع شود ممکن است کار نکنند

ر نکنند، زيرا که ممکن ممکن است اگر برق نباشد کاخانگی آگاه باشيد که اسبابهای گازی  •
 .است دستگاه برای اشتعال و يا کار کردن سوپاپ نياز به برق داشته باشد

های زيرآب وان،  ، آب گرمکن، ديگ بخار و زانوئیتخليه، خطهای تامين آبی  هاپمپ •
ق هوای سرد برهنگامی که در.  کنيدی خالشوئی را از آب   و ماشين ظرفتوالت، ماشين رختشوئیدستشوئی، 

برای جلوگيری از طغيان عمده آب بعد از اينکه درجه حرارت دوباره باال .  ها يخ بزنند ميرود، ممکن است لوله
هائی که برای جلوگيری از صدمه ديدن  مدارهای نيروی آبگرمکن.  رفت، جريان آب به شيرآبهای بيرونی را ببنديد

 اين کار ممکن است پس از برگشتن برق باعث جامدر انقصور .  ميشوند نيز بايستی خاموش شوندی خالاز آب 
 .هرگز يک آبگرمکن را روشن نکنيد مگر اينکه تانک آن پر باشد.  ضايع شدن المنت گرمکن بشود

ها متکی هستند  تان که به اين دستگاه  حيات که برای افراد خانوادهحفاظتهای  از دستگاهی ليست •
 را به)  حيات ديگرحفاظتهويه، تجهيزات اکسيژن، و دستگاههای دستگاه تنفس مصنوعی، دستگاه ت(الزم است 

بايستی يک برنامه احتمالی داشته باشيد که هميشه شامل يک منبع نيروی ديگر برای دستگاه، .  دهيدشرکت نيرو ب
 .و جابجا کردن شخص باشد

 

 گرم ماندن
 

مطلوبا يک اطاق که در طول —ندگی کننديک اطاق را در خانه انتخاب کنيد که تمام خانواده ميتوانند در آن ز
از شومينه و اجاق چوبسوز با احتياط استفاده کنيد، و همواره موقعی که روشن ميباشند آنها را .  ساعات روز آفتابرو است
 هرگز از ذغال . اطمينان حاصل کنيد که شومينه درست کار ميکند و بطور مرتب بازرسی شده است.  تحت نظر داشته باشيد

چند اليه لباس بپوشيد، شامل ژاکت   .کندی کسيد کربن توليد مفاده نکنيد؛ ذغال گاز کشنده مونوگرم کردن داخل خانه استی برا
هائی که از  در خانه.  تر کمک کنند و کت، که هوای گرم را حفظ کنند و به نگه داشتن حرارت بدن برای مدتهای طوالنی

 .برف روی کنتور و هواکش را پاک کنيدگرمساز گاز طبيعی استفاده ميشود، يخ و 
 

 ها رسيدگی به وضعيت خويشاوندان و همسايه
 

هايتان چطور با آن شرايط ميسازند،  در ضمن طوفان و رويدادهای اضطراری ديگر، ببينيد خويشاوندان و همسايه
ردن منابعی که بتوانند از آن در صورت امکان، به آنها در مورد طرح يا پيدا ک.   و افراد ناتوانشهروندان ارشدبخصوص 

شهروندان با بخش محلی خدمات انسانی خود برای دريافت اطالعات در مورد خدمات برای .  کمک دريافت کنند کمک کنيد
 .و ساکنينی که ناتوان ميباشند تماس بگيريدارشد 

 

 تخليه
 

 از همه در خطر مبياشند را تان که بيشتر ممکن است که مقامات محلی دستور تخليه محلهای بخصوصی در محله
.  اگر دستور تخليه دريافت کرديد، مهم است که آرام باقی بمانيد، با دقت گوش بدهيد، و همه دستورات را دنبال کنيد.  بدهند

 وی اطالع بدهيد که به کجا تان تماس بگيريد و به  تماس خانوادهطرفاگر اطمينان داريد که به اندازه کافی وقت داريد، با 
آب و برق را خاموش کنيد، ولی گاز طبيعی را روشن باقی بگذاريد، مگر اينکه .  رويد و کی انتظار داريد به آنجا برسيدمي

 ميتواند آنرا دوباره مجربوقتی که خدمات گاز طبيعی قطع شده است، فقط يک فرد .  مقامات محلی دستور ديگری داده باشند
اگر بايد به سرعت تصميم بگيريد که چه .  ها طول بکشد برقرار کند، و اين ممکن است در يک موقعيت اضطراری هفته

چراغ قوه، باتری، راديو، (تدارکات پزشکی، تدارکات اضطراری : چيزهائی با خود ببريد، چيزهای زير را برداريد و برويد



، يک دست لباس، کيسه خواب و يا تختخواب سفری و بالش برای هر عضو خانواده، و )بطری شده کمکهای اوليه، آب وسايل
مسافرت آشنا ی متناوب برای   اگر قصد داريد که بوسيله اتومبيل مسافرت کنيد، همين حاال با مسيرها.کليدهای اتومبيل و خانه

ی برروی بخاطر داشته باشيد که رانندگ.  تناب کنيداجی اصلی از تراکم در جاده های شويد تا در صورت موقعيت اضطرار
ی همه ايستگاهها.  و وسايل نقليه نجات تخصص داردی حاشيه جاده به پليس، آتش نشان.  استی حاشيه جاده غيرقانون

ی هفت روز هفته اطالعات/ ساعته٢۴ WMAL (AM 630) و WTOP (AM/107.7 FM 1500)از قبيل ی خبری راديوي
 .کنندی  تأمين مدر مورد ترافيک

 
 ی،استارت زنی ب شامل پتو، چراغ قوه، پارو، سيم هااقالم مناس.  حمل کنيدی زمستانی در اتومبيلتان يک بسته بقا

مانند ی سرشار از کالری  غذای،محلی  نقشه جاده های،انعکاسی فشفشه فروزگر ويا مثلث هانمک جاده ويا شن جعبه گربه، 
 .باشندی ميوه مآب ی گرانوال و قوطی قالب ها

 
اگر تلفن يک ی حت.  استی يده خوبقعبرق در هرکدام از اتومبيلهايتان و يک سيم ی نگه داشتن يک تلفن موبايل قدم

 .  را گرفت911  با آنهنوز بتوانی تأمين کننده سرويس ندارد، بايست



 

 کودکان در مدرسه
 

 در مورد تغييرات عالميه بايد برای اوالدين، در صورت وقوع شرايط اضطراری محلی يا ملی و يا دستور تخليه
و ی اضطراری مدرسه، خطوط تلفنی سيستم کابل محلی  و ايستگاههاهای محلی  ها به رسانه باز شدن و بسته شدن مدرسهدر 

 و ها بطور معمول از طريق بيشتر ايستگاههای راديو های مدرسه اخبار در مورد تغييرات برنامه.  رجوع کنندوب سايت ها 
ی ميل-ايی خبررسانی اکنون از سيستم های محلی آموزشی از بخشهای   همچنين بسيار.تلويزيون شهرهای عمده پخش ميشود

د تماس بگيريد تا ببينيد که آيا با مدرسه خو.  کنندی والدين از تغييرات در برنامه مدرسه استفاده می باخبر کردن فوری برا
مگراينکه دستور تخليه يک مدرسه بخصوص داده شده باشد، دانش ی بطور کل.  ستموجود ای ميل-ايی ک سيستم خبررساني

.  شوند تا موقعيکه کارکنان مدرسه بتوانند بطور امن آنها را به خانه شان منتقل کنندی آموزان در مدرسه نگه داشته م
شوند که ی والدين تشويق مباشد، ای خود مدرسه   بهترين جا برای کودکان در حين يک بحران منطقهممکن استبخاطراينکه 

برای تحويل گرفتن کودک به مدرسه بروند، بايد آماده باشند که ء   اگر اوليا.ن فرزندانشان به مدرسه نروندبرداشتی برا
توجه داشته باشيد که اگر به .  دار معموال يک مدرک هويت عکس— ارائه دهند رادارددرک هويتی که سيستم مدرسه الزم م

وقعيکه خطر مرتفع نشده  تا م-بخاطر حفاظت از امنيت کودکان-دستور داده شود که در محل پناهگاه فراهم کنديک مدرسه 
 روی خطهای حمل ونقل دانش آموزانبه مدرسه در مورد ء   اتکا.رود ويا خروج از ساختمان مدرسه را نداردهيچکس حق و

 و اطراف آن جلوگيری کرده، و به باز نگه داشتن خيابانها برای بندان در مدرسه اتوبوس معمولی به منازلشان از ايجاد راه
 اتوبوسها در تحت شرايط بد تاخير شوند، ممکن است   اگر.عبور و مرور وسايل نقليه اضطراری اساسی کمک ميکند

رد تصميمات  بايد برای اطالعات درمووالدين.   بخواهند که در مورد تحويل گرفتن کودکانشان کمک کنندوالدينمدارس از 
 .های محلی مراجعه کنند مدارس به رسانه

 
 شهروندان ارشدی اطالعات برا

 
توانيد برنامه ی کردن می با از قبل برنامه ريز.  داشته باشندی فردی يک برنامه اضطراری اشخاص مسن تر بايست

را با ديگران سهيم ی العات اضطرارخود را مهيا کنيد؛ با خانواده و همسايه هايتان در تماس بمانيد؛ و اطی فردی اضطرار
 .شويد

 
 کنيدی از قبل برنامه ريز

 
ی اشخاص مسن تر م.  کند و در فواجع اشخاص مسن تر بطور خاص در معرض خطر قرار دارندی فاجعه خبر نم

 :توانند با درنظر گرفتن موارد زير امنيت خود را تضمين کنند
که نياز به تخليه خانه تان داريد باخود ی  تا در صورتخود را در خانه نگه داشتهی بسته اسباب اضطرار •

» پناه گرفتن در خانه«چنين به د که در خانه بمانند، اين بسته هماگر مقامات به مردم دستور بدهن.  ببريد
 .  تواند کمک کندی م

 .و دفاتر صليب سرخ امريکای محلی دانستن مکان و شماره تلفن مديريت اضطرار •
 .که به آنها احتياج داريدی چرخدار، عصا و واکری تجهيزات، از قبيل صندلی برچسب زدن بر رو •
 .از قبيل دستگاه تنظيم ضربان قلبی تجهيزات پزشکی  و شماره سرنوعفهرست کردن  •
 .حمل و نقل اگر الزم باشد که تخليه کنيدی برای برنامه ريز •
 .پيچيدن نسخه ها قبل از اينکه تمام شوند •
 .یمواقع اضطراری  براشبانروزی داروخانه دانستن شماره تلفن يک •
 .پزشکتانی  براشبانروزیی دانستن شماره تماس اضطرار •
 .تلفنی در نزديکی اضطراری قراردادن شماره تلفن ها •
 .تانی يا دستی در کيف جيبی تماس مهم و اطالعات پزشکی نگه داشتن يک نسخه از شماره ها •
 ر از خانه تانبهترين راه فرای و تمرين برای برنامه ريز •

 
پيش از .   خود را با آنها سهيم شويدی مانده و اطالعات وضعيت اضطراری با خانواده و همسايه ها در تماس باق

 .نزديک رابطه برقرار کنيدی اتفاق بيافتد با همسايه های ويا فاجعه ای اينکه يک وضعيت اضطرار
 

با خانواده و .  وقوع يک فاجعه از شما ديدن کنندنزديک بخواهيد که در صورت ی از خانواده ويا همسايه ها
 :مانده و به صورت زير مراقب يکديگر باشيدی همسايه هايتان در تماس باق



ی با مديريت ساختمان آپارتمان ويا انجمن کاندوی و اطالعات پزشکی سهيم شدن در تماس اضطرار •
 .خود

 .واده تانتان به همسايه و خانی و اطالعات پزشکی دادن تماس اضطرار •
 تهيه يک فهرست تماس از اطالعات همسايه هايتان •
 .از شما ديدن کندی ترتيب آنرا بدهيد که شخص •
به شما کمک کنند ياد بدهيد که چگونه ی که ممکن است الزم باشد در يک وضعيت اضطراری  کسانبه •

 .تماس با شما هستندمطمئن شويد که آنها قادر به .  از لوازم الزم استفاده کنند
از قبل با سازمان خود ی عملکرد اضطراری در خانه داريد، برای درمان/یاگر خدمات مراقبت بهداشت •

 .کنيدی برنامه ريز
و واکنشگر نجات در مورد احتياجات ويژه و مسائل مربوط به ی  آتش نشانی،با خبر کردن پليس محل •

  . حرکت
 

 باخبر باقی ماندن
 

ی اهميت حياتی دارد، بخصوص در اوج رويداد که ممکن است کسب اطالعات در ضمن يک رويداد اضطرار
ی هشدار وضعيت اضطراری ترومن، رئيس جمهور، اولين سيستم ملی ، هر١٩۵١ در سال . لزوم به تخليه کردن باشد

(EAS) ی برای گروهی پيشرفت کرده است، هدف استفاده از رسانه های  زمان تکنولوژاگرچه با گذشت.  براه انداخت را
، مسئوالن وضعيت EASبا استفاده از .  باقی مانده استبه همگان به حد اکثر سرعت ممکن ی مين اطالعات اضطرارتأ

 ايستگاههای راديو و تلويزيون سريعترين راه تامين .و دستوارت را فراهم کنندی حياتتوانند اطالعات ی می اضطرار
بفکر .  اخبار و يا يک ايستگاه گفتگو بگذاريد- يک ايستگاه تماميک راديوی باتری را روی موج.  اطالعات را ارائه ميکنند

باخبر کردن ی کابل دولت، سيستم های حوزه ها از کانال های   بسيار.ی آگاهی وضع هوا باشيد يک راديوی باترنخريد
ی محلی پخش اطالعات اضطراری در دسترس اند برای خود که از طريق اينترنت ويا خط تلفن اضطراری الکترونيک
 .کنندی استفاده م

 

 :شماره تلفنهای حوزه
 

 (Alexandria)شهر آلکساندريا 
 )TTYصدا و  (...........................................911اضطراری

 :غير اضطراری
 ...........................................TTY 703-838-4896 ;4444-838-703پليس
 ...........................................TTY 703-838-4896 ;4660-838-703نشانی آتش

 ...........................................TTY 711 ;4800-838-703اطالعات عمومی
 :ديگری خدمات دولت

 TTY 711 ;4400-838-703.................................................درمان/بهداشت
 ...........................................TTY 711 ;0700-838-703خدمات اجتماعی

 ...........................................http://ci.alexandria.va.us وب سايت
 70کانال .................................................. تلويزيون دولتی
 ...........................................TTY 711 ;6635-324-703اطالعات مدرسه
 ...........................................www.acps.k12.va.us وب سايت مدرسه

 

  (Arlington)شهرستان آرلينگتون 
 )TTYصدا و  (...........................................911اضطراری

 :غير اضطراری
 )TTYصدا و  (...........................................2222-558-703 پليسنشانی و آتش

 TTY 703-228-4610 ;3000-228-703...............................................یاطالعات عموم
 :ديگری خدمات دولت

 ...........................................TTY 703-228-4611 ;4992-228-703بهداشت عمومی
 ...........................................TTY 703-228-1398 ;1300-228-703خدمات اجتماعی
 TTY 711 ;9241-931-703...............................................پناهگاه حيوانات

 ..................................................www.co.arlington.va.us وب سايت



 Comcast, 31کانال ...............................................یتلويزيون دولت
 .............................TTY 703-228-6178 ;8638-228-703مدرسه قرمزخط تلفن 

 .TTY 703-228-6179 ;6005-228-703.............................................اطالعات مدرسه
 ...........................................www.arlington.k12.va.us وب سايت مدرسه

 Comcast, 30کانال  ...........................................رسهتلويزيون مد
 

 (Dumfries)شهر دامفريز  
 TTY) صدا و (6500-792-703 ويا ...........................................911اضطراری

 :غير اضطراری
 .................................................TTY 711 ;1111-221-703پليس
 ...........................................TTY 711 ;4242-221-703نشانی آتش

 ACTS...............................703-368-4141; TTY 711ی خط کمک
 TTY 711 ;3400-221-703.....................................یاطالعات عموم

 :ديگری خدمات دولت
 TTY 711 ;6300-792-703........................................درمان/بهداشت

 TTY 711 ;7500-792-703.................................... .یخدمات اجتماع
 TTY 711 ;6500-792-703...................................... پناهگاه حيوانات
 TTY 711 ;6500-792-703....................................... کنترل حيوانات

 http://dumfriesvirginia,.org............................................. وب سايت
 3کانال ..................................... .یتلويزيون دولت

 www.pwcs.edu................... ................وب سايت مدرسه
 

 (Fairfax)کس  شهر فيرف
 :اضطراری

 )TTYصدا و  (..................................................911نشانی  آتش
 ........................................................TTY 703-359-2480 ;5511-591-703پليس

 :غير اضطراری
 ........................................................TTY 703-359-2480 ;7924-385-703پليس
 ..................................................TTY 711 ;7940-385-703نشانی آتش

 )TTYصدا و ( 7120-293-703............................................ .یاطالعات عموم
 :ديگر یخدمات دولت

 TTY 703-246-7120 ;7100-246-703................................................ درمان/بهداشت
 )TTYصدا و  (..........................................7894-385-703یجتماعخدمات ا

 TTY 703-359-2480 ;7924-385-703................................................ کنترل حيوانات
 TTY 711 ;1776-273-703............................................. اخبار و رويدادها

 .................................................www.ci.fairfax.va.us وب سايت
 www.ci.fairfax.va.us...................(e-MAS)ی الکترونيکی سيستم آگاه
 Cox, 12کانال ............................................. .ی دولتتلويزيون

 TTY 711 ;7910-385-703............................................ اطالعات مدرسه
 www.ci.fairfax.va.us........................................... وب سايت مدرسه

 
 (Fairfax)کس  فشهرستان فير

 )TTYصدا و  (...........................................911اریاضطر
 :غير اضطراری

 TTY 703-204-2264 ;2131-691-703................................. .یپليس و آتش نشان
 ..................................TTY 711 ;7771-817-703یتلفن قرمزخط 

 ......................................TTY 703-324-2935 ;3187-324-703اطالعات همگانی



 INFO (4636)-324-703....................................... اطالعات ضبط شده
 :ديگری خدمات دولت

 TTY 711 ;2435-246-703............................................ درمان/بهداشت
 TTY 711 ;7500-324-703........................ ..................یخدمات اجتماع
 TTY 711 ;1100-830-703.......................................... پناهگاه حيوانات

 ..............................................www.fairfaxcounty.govوب سايت 
 Comcast و Cox, 16کانال .... .......................................یتلويزيون دولت

 :اطالعات مدرسه
 .......................................TTY 711 ;2500-246-703 مدرسهقرمز خط

 ................................................www.fcps.eduوب سايت 
 www.fcps.edu.................................. .یسيستم پيغام الکترونيک

 21کانال ............................ از تلويزيونی پيغام اضطرار
 

 (Falls Church)شهر فالز چرچ  
 )TTYصدا و ( ...........................................911اضطراری

 ...........................................TTY 711 ;5053-241-703غير اضطراری
 ...........................................TTY 711 ;0106-228-703نشانی آتش
 ...........................................TTY 703-532-4489 ;5050-241-703پليس

 ....................TTY 711 ;5200-248-703خط اطالعاتی اضطراری شهروندان
 ......................TTY 711 ;5198-248-703خط اطالعاتی اضطراری کارکنان

 TTY 711 ;5001-248-703......................... ...................یاطالعات عموم
 :ديگری خدمات دولت

 ...........................................TTY 711 ;8343-534-703درمان/بهداشت
 ....................TTY 711 ;0880-222-703یجتماعاطالعات و ارجاع خدمات ا

 TTY 711 ;5172-248-703.............................................. پناهگاه حيوانات
 TTY 202-638-3780...................................(GEORGE) ;7000-637-202حمل و نقل 
 ...........................................www.ci.falls-church.va.us وب سايت

 2/12کانال ................................... فالزچرچی يزيون محلتلو
 TTY 711 ;5600-248-703............................................. اطالعات مدرسه
 http://www.fccps.k12.va.us............................................ وب سايت مدرسه

 
 (Herndon)شهر هرندون 

 )TTYصدا و ( ...........................................911راریاضط
 :غير اضطراری

 ...........................................TTY 711 ;1233-437-703نشانی آتش
 ................................................TTY 711 ;6846-435-703پليس

 ..................................TTY 711 ;7500-324-703خدمات خانوادگی
 :یالمنفعه اضطرار خدمات عام

 ............................ TTY 711 ;6860-435-703 )سيل/ برف(مرکز عمليات 
 ...........................................TTY 711 ;6853-435-703آب و فاضالب

 .....................................TTY 711 ;6846-435-703بعد از ساعات اداری
 .................................................www.town.herndon.va.us وب سايت
 www.town.herndon.va.us........................... ......یالکترونيکی سيستم آگاه
  23 کانال ...........................................HCTVی  دولتتلويزيون

 
 (Leesburg)شهر ليزبورگ 

 ...........................................911اضطراری
 :غير اضطراری



 ...........................................TTY 703-771-4560 ;4500-771-703پليس
 ...........................................TTY 711 ;2700-771-703ی اطالعات عموم

 :ديگری خدمات دولت
 TTY 703-771-4560 ;7030-737-703............................................ خدمات عام المنفعه
 TTY 703-771-4560 ;4500-771-703........................................ .یبعد از ساعات ادار

 ...........................................TTY 711 ;0236-777-703درمان/بهداشت
 ...........................................TTY 711 ;0353-777-703یاجتماعخدمات 

 ...........................................www.leesburgva.org وب سايت
 2کانال .............................................. .یتلويزيون دولت

 
 (Loudoun)دون شهرستان لو
 )TTYصدا و ( ...........................................911اضطراری

 :غير اضطراری
 ...........................................TTY 711 ;1021-777-703پليس
 .....................................TTY 711 ;0333-777-703نشانی آتش

 TTY 711 ;0100-777-703................... .............یاطالعات دولت
 ............................TTY 711 ;0113-777-703اطالعات همگانی

 :ديگری خدمات دولت
 ................................TTY 711 ;0236-777-703درمان/بهداشت

 ...............................TTY 711 ;0353-777-703خدمات اجتماعی
 TTY 711 ;0406-777-703 ;3211-882-540......................... ........هگاه حيواناتپنا

 )TTYصدا و (0389-777-703................................ ....خدمات مسکن
 www.loudoun.gov....................................... ..وب سايت

 Adelphia, 2کانال .............. .....................یتلويزيون دولت
 TTY 711 ;6400-771-703............................ .....اطالعات مدرسه
 www.loudoun.k12.va.us................................ وب سايت مدرسه

 
 (Manassas)شهر ماناساس 

 )TTYصدا و ( ...........................................911اضطراری
 :غير اضطراری

 ...........................................TTY 711 ;8000-257-703پليس



 ...........................................TTY 711 ;6211-368-703نشانی آتش
 TTY 711 ;2030-361-703.................................................... نجات

 TTY 711 ;8200-257-703........... ...................یشهر اطالعات دولت
 :ديگری خدمات دولت

 TTY 711 ;6300-792-703........................................ درمان/بهداشت
 TTY 711 ;8277-361-703..................................... .یخدمات اجتماع
 TTY 711 ;6465-792-703.................. ....................پناهگاه حيوانات

 TTY 711 ;8529-257-703................................... خدمات عام المنفعه
  TTY 711 ;8353-257-703...... .یبعد از ساعات اداری وضعيت اضطرار

 TTY 711 ;8282-257-703.......................................... .یمأمور ايمن
 ...........................................www.manassascity.org وب سايت

 23کانال ...................................... .یتلويزيون دولت
 TTY 711 ;8800-257-703..................................... اطالعات مدرسه
 www.manassas.k12.va.us. ...................................وب سايت مدرسه

 
 (Manassas Park)شهر ماناساس پارک 

 ...........................................TTY 703-361-1136 ;911اضطراری
 :غير اضطراری

 ...........................................TTY 711 ;1136-361-703پليس
 .....................................TTY 711 ;8845-335-703نشانی آتش

 ............................TTY 711 ;8803-335-703اطالعات همگانی
 :ديگری خدمات دولت

 .............................TTY 711 ;8880-335-703خدمات اجتماعی
 .....................................www.ci.manassas-park.va.us وب سايت

 23کانال ............................ ....یتلويزيون دولت
 8844-335-703............... ................اطالعات مدرسه
 www.mpark.net...................... ........وب سايت مدرسه

 
 (Prince William)شهرستان پرينس ويليام  

 ...........................................911اضطراری
 : اضطراریغير
 ...........................................TTY 703-792-6810 ;6500-792-703پليس
 .....................................6810-792-703 ,6800-792-703نشانی آتش

 911 ;4636-792-703 پيغامTTY 711 ;..................یمحلی اطالعات اضطرار
 TTY 711 ;6600-792-703 ............................ اطالعات همگانی

 :ديگری خدمات دولت
 TTY 703-792-4715 ;6300-792-703............................ .....درمان/بهداشت

 TTY 703-792-4335 ;4300-792-703..................... ..........یخدمات اجتماع
 TTY 711 ;6465-792-703... ............................پناهگاه حيوانات

 .....................................www.pwcgov.org وب سايت
 Comcast, 3کانال ........................... ......یتلويزيون دولت

 ..............................TTY 703-791-7348 ;2776-791-703اطالعات مدرسه
  www.pwcs.edu............. ..................وب سايت مدرسه

 
 (Purcellville)شهر پورسلويل 

 )TTYصدا و ( ...........................................911اضطراری
 :غير اضطراری

 ...........................................TTY 711 ;7422-338-540پليس



 .....................................TTY 711 ;0333-777-703نشانی آتش
 TTY 711 ;7421-338-540........................... ...یاطالعات عموم

 :ديگری خدمات دولت
 TTY 711 ;0236-777-703......................... ........درمان/بهداشت

 TTY 711 ;0353-777-703................... ............یخدمات اجتماع
 TTY 711 ;3211-882-540 ;0406-777-703....................... ........پناهگاه حيوانات

 TTY 711 ;1610-338-703............................ ..........حمل و نقل
 http://town.purcellville.va.us................................. .......وب سايت

 3کانال .... ..............................یتلويزيون دولت
 TTY 711 ;6400-771-703....................... .........اطالعات مدرسه

 

 (Vienna)شهر ويينا 
 :اضطراری

 )TTYصدا و ( ...........................911نشانی و نجات آتش
 ...........................................TTY 703-255-5730 ;4900-938-703پليس

 :ریغير اضطرا
 ...........................TTY 703-204-2264 ;2131-691-703نشانی و نجات آتش
 ...........................................TTY 703-255-5730 ;6366-255-703پليس

 ............................TTY 703-255-5735 ;6300-255-703اطالعات همگانی
 .....................................www.ci.vienna.va.us وب سايت

 



 
 خدمات شهری شمال ويرجينيا

 :برق
 TTY 711 ;8219-257-703).............. شهر ماناساس(سازمان برق شهر ماناساس 

 TTY 711 ;8353-257-703 ..............یو بعد از ساعات اداری وضعيت اضطرار
Dominion Virginia Power) ر فيرفکس، شهر فالز چرچ، ن، شهر الکساندريا، شهشهرستان آرلينگتو

 )، شهر ليزبرگ، شهر ويينا، شهر پورسلويلدامفريزفيرفکس، شهرستان لودون، شهرستان پرينس ويليام، شهر شهر
1-888-667-3000, 1-800-552-4015 

Northern Virginia Electric Cooperative)  ويليامشهرستان فيرفکس، شهر ليزبرگ، شهرستان پرينس( 
703-335-0500,  TTY 711 

 
 :گاز

Columbia Gas of Virginia) ،شهرستان پرينس ويليام شهر ماناساس پارک، شهرستان فيرفکس( 
1-800-543-8911,  TTY 711 

Commonwealth Gas) دامفريزچرچ، شهر شهر ماناساس، شهر فالز( 
703-361-3181,  TTY 711 

Washington Gas) ن، شهر الکساندريا، شهر ماناساس پارک، شهر فيرفکس، شهرستان شهرستان آرلينگتو
 )فيرفکس، شهر ليزبرگ، شهر ويينا، شهرستان لودون

 TTY 711  ,7520-752-800-1 يا 1-800-223-9452 ,703-750-1000
 

 :فاضالب
 TTY 703-228-4611 ,6570-228-703................................ شهرستان آرلينگتون

 TTY 711 ,7915-385-703........................................ رفکسشهر في
  5044-248-703 ,5071-248-703ی بعد از ساعات ادار........................ TTY 711 , شهر فالز چرچ

 ...............................TTY 703-341-1136 ,8805-335-703 شهر ماناساس پارک
Dale Service Corp.) 4495-590-703)............... شهرستان پرينس ويليام, TTY 711 

 TTY 703-239-8498 ,1211-323-703.... اداره خدمات عام المنفعه و محيط زيست شهرستان فيرفکس
 TTY 711, 703-248-5044 ,5071-248-703ی بعد از ساعات ادار....شهرستان لودوناداره آب و فاضالب 

 TTY 711, 703-257-8380 ,8219-257-703ی و وضعيت اضطراری عد ازساعات ادارب.... شهر ماناساس
 TTY 711 ,7900-335-703)....، شهرستان پرينس ويليامدامفريزشهر (اداره خدمات شهرستان پرينس ويليام 

 TTY 703-771-4560, 703-771-4500 ,2750-771-703ی بعد ازساعات ادار.... خدمات شهری ليزبورگ
 TTY 711 ,7421-338-540................................ سلويلپور شهر

 TTY 711, 703-255-6366 ,6381-255-703ی بعدازساعات ادار....................................شهر ويينا
 

 :تلفن
Verizon Virginia) 1000-483-800-1).................... همه حوزه ها, TTY 711 

 
 :آب

 TTY 703-228-4611 ,6570-228-703................................. ينگتونشهرستان آرل
 TTY 711 ,7915-385-703......................................... شهر فيرفکس

 ..... TTY 711 ,5071-248-703 )...شهرستان فيرفکس، شهر فالز چرچ(شهر فالز چرچ 
 5044-248-703ی   بعدازساعات ادار     

 TTY 703-341-1136 ,8805-335-703................................. شهر ماناساس پارک
 TTY 703-698-7025 ,5800-698-703).......... شهرستان فيرفکس(شرکت آب شهرستان فيرفکس 

 5613-698-703ی بعدازساعات اداری وضعيت اضطرار    
 7878-729-1092,703-771-703بعدازساعات ی اروضعيت اضطر ....فاضالب شهرستان لودون آب واداره

 TTY 711, 703-257-8380 ,8219-257-703بعدازساعات ی وضعيت اضطرار.... شهر ماناساس
 TTY 711 ,7900-335-703)... ، شهرستان پرينس ويليامدامفريز(اداره خدمات شهرستان پرينس ويليام 

  TTY 703-771-4560, 703-771-4500 ,2750-771-703ی بعد ازساعات ادار.... خدمات شهری ليزبورگ
 TTY 711 ,7421-338-540................................ پورسلويل شهر

 TTY 711, 703-255-6366 ,6381-255-703ی بعدازساعات ادار....................................شهر ويينا



Virginia-American Water Company)  ،2136-491-703 )...ستان پرينس ويليامشهرشهر الکساندريا, 
TTY 711 

 
 :ناحيه شمال ويرجينيا حمل و نقلخدمات 

 :اداره حمل و نقل ناحيه واشنگتن بزرگ
 TTY 202-638-3780, www.wmata.com ,7000-637-202اطالعات مشتريان 

 :(VDOT)اداره حمل و نقل ويرجينيا 
  VDOT (8368)-383-703: شمال ويرجينيای اطالعات جاده ها

 8368-383-888-1خط رايگان 
 ROAD, TTY 1-800-432-1843-367-800-1   در سرتاسر ايالتهای اصلی خط کمکی جاده

www.virginiadot.org 
 www.trafficland.com: کنترل ترافيکی دوربينها

(VRE) Virginia Railway Express: 
  RIDE-VRE, TTY 703-684-0551-800-1: روزی اطالعات شبانه

 www.vre.org ,1001-684-703دفتر اداری 
 خدمات حمل و نقل محلي

Cue Bus :دهدی به شهر فيرفکس سرويس م 
703-385-7859, TTY 711, www.ci.fairfax.va.us 

DASH:دهدی  به شهر الکساندريا سرويس م: 
703-370-3274, TTY 711, WWW.dashbus.com 

Fairfax Connector : ،دهدی شهر هرندون سرويس مبه شهرستان فيرفکس 
703-339-7200, TTY 703-339-1608, www.fairfaxconnector.com 

GEORGE :دهدی به شهر فالزچرچ سرويس م 
202-637-700, TTY 202-638-3760 

Loudoun County Commuter Bus Service : و شهر فالزچرچ پورسلويلبه شهرستان لودون، شهر 
 دهدی سرويس م

703-771-5665, 877-465-2287, TTY 711, www.loudoun.gov 
Loudoun Transit :دهدی به شهرستان لودون سرويس م 

540-338-1610, TTY 711 
OmniRide & OmniLink : دامفريزبه شهرستان پرينس ويليام، شهر ماناساس، شهر ماناساس پارک و شهر 

 دهدی سرويس م
703-730-OMNI (6664) 6664-730-888 اي, TTY 711, www.omniride.com 

 
 منابع

 www.redcross.org: صليب سرخ آمريکا
Centers for Disease Control Public Health Emergency Preparedness :www.bt.cdc.gov 

Federal Emergency Management Agency :www.fema.gov 
Virginia Department of Emergency Management :www.vdem.state.va.us 

 www.vdh.state.va.us : ويرجينيادرمان/اداره بهداشت
 www.weather.com :کانال هواشناسی

www.communityresilience.com :Community Resilience Project 
 

و ی اين اطالعات بعنوان خدمات همگانی برای شهروندان، رهبران بازرگانی، دولت محلی، موسسات آموزش
با اينکه هر گونه سعی معقول بکار رفته است که اطالعات صحيح .  رجينيای فراهم شده استسازمانهای ديگر در شمال وي

کننده آن،  های شرکت ای ويرجينيای شمالی، حوزه ارائه شود، هيچگونه ضمانتی در مورد اين اطالعات توسط کميسيون منطقه
 در ضمن  ضمانتهای صريح و يا ضمنی، وشود، شاملنميداده بخشها و سازمانهای آنها، مديران، کارکنان و يا ماموران آنها 

.  هيچگونه مسئوليتی در مورد صحت ارائات، توضيحات، و يا اطالعات ديگری که در اين نشريه هست قبول نميکنند
 .بعالوه، هيچگونه مسئوليتی قبول نميشود، و هر گونه مسئوليتی صريحا رد ميشود

 
شمال ويرجينيای زير، سازمان دولتی ی محل همکاری سازمانهای با شرايط اضطراریی اين راهنمای آمادگی برا

 :برای شما تامين شده استشمال ويرجينيا ای  و کميسيون منطقهآب شهرستان فيرفکس، اداره حمل و نقل ويرجينيا 



 شهر آلکساندريا
 شهرستان آرلينگتون

 شهر دامفريز
 شهر فيرفاکس
 کسشهرستان فيرف
 شهر فالزچرچ
 شهر هرندون

 ر ليزبورگشه
 شهرستان لودون
 شهر ماناساس

 شهر ماناساس پارک
 شهرستان پرينس ويليام

 شهر پورسلويل
 شهر ويينا

 
 ، از طريق Community Resilience Project of Northern Virginiaاز طرف تامين سرمايه اضافه 

(FEMA) Federal Emergency Management Agency تأمين اعتبار شده و از طريق Commonwealth of  
Virginia's Department of Mental Health, Mental Retardation, and Substance Abuse Services اداره 

 .شودی م
 
 


