គំរ ូសារផ្ដល់ព័ត៌មាន និងព្ពមាន
ខាងក្រោមគឺជាគំរ ូសារដែលទីភ្នាក់ងារផ្ដ ល់ព័ត៌មានអាចក្ររើរាស់ជាតរម ុយក្ែើមបីក្រៀរចំសរក្សរសារមួ យចំនួនពាក់ព័នធ នឹងក្ររោះអាសនា
កនុងមូ លដ្ឋាន។ គំរ ូទ ំងក្នោះពំមានលកខ ណៈរគរ់ររ ុងក្រជាយក្ យ
ើ ។ សារចងក្រោយគួ រក្្វ ើោរដកតរមូវឱ្យរសរតាមតរមូវោរជាក់លាក់នន
រពឹតតោរណ៍ពិក្សសពាក់ព័នធនឹងភ្នពចំាច់ននរពឹតតោរណ៍ទ ំងក្ ោះ។
គំរ ូសារសព្មាប់ការជម្ល ៀស

សារដវង

• ក្នោះគឺជា [Agency] ដែលមានរទរញ្ជារក្មល ៀសសរមារ់ [location]។ សូ មអនវតត វ ិធានោរោរពារខាងក្រោម និងរតូវចកក្ចញជា
រ ា ន់ 1. ររមូ លសមារិករគួ សារមករំរា។ 2. ររមូ លសតវ ចិញ្ចឹមទ ំងអស់។ 3. ររមូ លដតររស់រររសំ
ខាន់ៗ។ 4. យកថ្ាក្ំ ពទយសំខាន់ៗដ្ឋក់ជារ់ខ្ល ួន 5. រិទរគរ់ឧរករណ៍ និងក្្ល ង
ើ ទ ំងអស់ក្ៅកនុងផ្ា ោះ 6. ចក់ក្សារផ្ា ោះ។ ផ្ល វូ រក្មល ៀសគឺ៖
[Evacuation Route]។ មរឈមណឌលរក្មល ៀសគឺក្រើកក្ៅ [Name and Location of Evacuation Center]។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែ ម សូ មតាម
ដ្ឋនសាដរ់ វ ិទយ
ុ និងទូ រទសសន៍កនុងមូ លដ្ឋាន ក្រើកក្មើល [url] ឬទូ រសពា ក្ៅោន់ [###-###-####]។
• [Agency] កំពងក្ចញរទរញ្ជារក្មល ៀសសរមារ់ [location]។ ក្សវាព័ត៌មានអាោសធាតជាតិានក្ចញសាររពមានអំពីទឹករំនន់
សរមារ់ [location]។ ររជារនទ ំងអស់ក្ៅកនុងតំរន់រងោររោះពាល់គួររក្មល ៀសក្ចញជារ ា ន់។ មរឈមណឌលរក្មល ៀស/ររមកសវតែ ិភ្នព
មានក្ៅ [location]។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែ ម សូ មចូ លក្ៅោន់ [insert resource]។ សូ មក្រើកសាដរ់ [radio station] ក្ែើមបីទទួលាន
ព័ត៌មានថ្ម ីៗ។

សារខ្ល ី

• ោរគំរាមកំដែងក្្ល ើងក្ ោះនរព-រទរញ្ជារក្មល ៀសសរមារ់ [location]-សូ មចកក្ចញឥលូ វក្នោះ -ព័ត៌មានលមអ ត
ិ ក្ៅក្លើក្គែទំព័រ
[Agency]
គំរ ូសារអំពីជព្្កសុវតថ ិភាព

សារដវង

• [Agency] សូ មរាយោរណ៍អំពីររមកសវតែ ិភ្នពសរមារ់ពលរែា ក្ៅ [location] ក្ដ្ឋយសារមានោរសាយភ្នយសារធាតក្ររោះថ្ាក់។ សូ ម
អនវតត វ ិធានោរោរពារខ្ល ួនជារ ា ន់៖ 1. ចូ លកនុងផ្ា ោះ ឬអររររស់អាកជារ ា ន់។ 2. យកសតវ ចិញ្ចឹមចូ លកនុងផ្ាោះររសិនក្រើអាកអាចក្្វ ើ
ានក្លឿន។ 3. រិទរងអច
ួ និងទវរទ ំងអស់ 4. រិទមាសីនរតជាក់ និងររព័នធមាសីនកក្ដដ។
5. រិទគរមរទវរកដនល ងែតក្្ល ង
ើ ។ 6. ររមូ លវ ិទយ
ុ ពិល អាហារ ទឹក និងថ្ាក្ំ ពទយ។ 7. សូ មទក់ទងក្ៅក្លខ្ 911 ររសិនក្រើអាកពិតជាមាន
សាែនភ្នពអាសនា ដមន។ អា កនឹងទទួ លានែំណឹងអំពីក្ពលក្វលាដែលសាែនភ្នពក្ររោះថ្ាក់ក្នោះកនល ងផ្ត និងអាចក្ចញក្រៅក្ដ្ឋយសវតែ ិ
ភ្នព ឬអាចរំក្ពញកិចចោរែូច្មម តាក្ ើង វ ិញ។ សរមារ់ព័តមា
៌ នរដនែ ម សូ មតាមដ្ឋនសាដរ់ វ ិទយ
ុ និងទូ រទសសន៍កនុងមូ លដ្ឋាន ក្រើកក្មើល
[url] ឬទូ រសពា ក្ៅោន់ [###-###-####]។
• យកដ្ឋានអគគ ិ្័យសូ មក្សា ើឱ្យពលរែា ទ ំងអស់សែិតក្ៅកនុងោំរងវ ង់ ½ មាយល៍នន [location] ក្ែើមបីចូលកនុង និងសែ ិតក្ៅខាងកនុង
ក្ដ្ឋយសារោរសាយភ្នយសារធាតក្ររោះថ្ាក់។ សូ មកក្ំ ចញក្រៅ សូ មរិទរងអច
ួ រិទមាសន
ី រតជាក់ និងររមូ លសតវ ចញ្
ិ ច ឹមររស់អាកដ្ឋក់
កនុងផ្ា ោះ។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែ ម សូ មតាមដ្ឋន [link]

សារខ្ល ី

• មានសាយភ្នយសារធាតក្ររោះថ្ាក់។ ទ ំងអស់រាក្ៅកនុងចមាាយ ½ មាយល៍ពី [location]។សូ មចូ លកនុង។ សូ មកំក្ចញក្រៅ។ សូ មរនត
តាមដ្ឋនព័ត៌មាន។
គំរ ូសារការយល់ដឹងអំពីអាកាសធាតុ

សារដវង

• [Agency] សូ មរាយោរណ៍អំពីរទរញ្ជារក្មល ៀសសរមារ់ [location] ក្ដ្ឋយសារអាចនឹងមានក្ររោះទឹករំនន់ក្កើតក្ ើង។ សូ មអនវតត
វ ិធានោរោរពារខាងក្រោម និងរតូវចកក្ចញជារ ា ន់ 1. ររមូ លសមារិករគួ សារទ ំងអស់ ឬអា កែនទក្ទៀតឱ្យមករួ ររំរា 2. ររមូ ល
សតវ ចិញ្ចឹមទ ំងអស់។ 3. ររមូ លដតររស់រររសំខាន់ៗ។ 4. យកថ្ា ំក្ពទយសំខាន់ៗដ្ឋក់ជារ់ខ្ល ួន 5. រិទរគរ់ឧរករណ៍ និងក្្ល ង
ើ ទ ំងអស់ក្ៅ
កនុងផ្ា ោះ 6. ចក់ក្សារផ្ា ោះ។ ផ្ល វូ រក្មល ៀសគឺ៖ [Evacuation Route]។ មរឈមណឌលរក្មល ៀសគឺក្រើកក្ៅ [Name and Location of Evacuation
Center]។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែ ម សូ មតាមដ្ឋនសាដរ់ វ ិទយ
ុ និងទូ រទសសន៍កនុងមូ លដ្ឋាន ក្រើកក្មើល [url] ឬទូ រសពា ក្ៅោន់ [###-#######]។
• ក្សវាព័ត៌មានអាោសធាតជាតិពាករណ៍ថ្នឹងមានទឹករំនន់ក្កើតក្ ើងក្ៅ [ទីតាំង] ក្ៅកនុងរយៈក្ពល 24 ក្ទៀត។ នគរាលកំពង
ដណ ំឱ្យពលរែា ដែលរស់ក្ៅកនុងតំរន់ក្នោះក្រតៀមខ្ល ួនសរមារ់ោររក្មល ៀសដែលនឹងអាចក្កើតមានក្ ើង ក្ៅកនុងក្ពលណាមួ យ។ សរមារ់
ព័ត៌មានអំពីរក្រៀរក្រៀរចំខ្ល ួនសរមារ់ោររក្មល ៀស សូ មចចរតង់ក្នោះ។ ព័ត៌មានថ្ម ីៗដែលរតូវតាមដ្ឋន។

សារខ្ល ី
• ោររពមានអំពីទឹករំនន់សរមារ់ [location] សូ មកំក្ៅោន់ទតា
ី ំងក្
ន។

ោះ។ សូ មរត់រត រ់ក្រោយ-ហាមចោះ។ សូ មរនត តាមដ្ឋនព័ត៌មា

គំរ ូសារខ្ល ីអំពីជនបាញ់ព្បហារ

សារដវង

• [Law Enforcement Agency] សូ មរាយោរណ៍អំពីរនាញ់ររហារក្ៅរិត [location]។ សូ មកំក្ៅោន់ទីតាំងក្ ោះ។ ររសិនក្រើអាកសែ ិត
ក្ៅរិត [location] សូ មចូ លក្ៅកនុងផ្ា ោះ សូ មកំក្ចញក្រៅ និងអនវតត វ ិធានោរោរពារែូចតក្ៅ៖ 1. ចូ លក្ៅកនុងផ្ា ោះជារ ា ន់ និងកំក្ចញ
ក្រៅផ្ា ោះររស់អាក 2. យកសតវ ចិញ្ចឹមចូ លកនុងផ្ាោះររសិនក្រើអាកអាចក្្វ ា
ើ នក្លឿន។ 3. រិទរងអច
ួ និងទវរទ ំងអស់ 4. សូ មទក់ទងក្ៅក្លខ្
911 ររសិនក្រើអាកពិតជាមានសាែនភ្នពអាសនា ដមន ឬានែឹង ឬានក្ ើញសកមម ភ្នពគួ រសងស័យ ឬក្ៅរិតទីតាំងររស់អាក។ អា កនឹង

ទទួ លានព័ត៌មានអំពីក្ពលក្វលាដែលអា កដលងររឈមនឹង ក្ររោះថ្ាក់។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែ ម សូ មតាមដ្ឋនសាដរ់ វ ិទយ
ុ និងទូ រទសសន៍
កនុងមូ លដ្ឋាន ក្រើកក្មើល [url] ឬទូ រសពា ក្ៅោន់ [###-###-####]។
• ចរ់ពីក្មាង 11រពឹក នគរាលហាមសាធារណៈរនកំឱ្យចូ លក្ៅោន់តំរន់ [insert location]។ មន្រនតីកំពងក្ ល យ
ើ តរចំក្ពាោះរនាញ់
ររហារ។ អា កដែលសែ ិតក្ៅរិតទីតាង
ំ រតូវដសវ ងរកកដនល ងលាក់ខ្ល ួន និងរិទសំក្ ងទូ រសពា ។ ររសិនក្រើអាកក្ៅជារ់ជាមួ យរនាញ់ររហារ
រតូវរត់ លាក់ខ្ល ួន ររយទធ។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែ ម សូ មចូ លក្ៅោន់ [link] និងរង់ចំសាដរ់ោរដណ ំរដនែ ម។

សារខ្ល ី

• រនាញ់ររហារក្ៅរិត [location]។ ហាមចូ លក្ៅោន់ទីតាំង ឬរត់ លាក់ខ្ល ួន វាយររយទធ។ សូ មរនត តាមដ្ឋនព័ត៌មាន។

