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 ဖွံ� �ဖိုးမ�ဆိငုရ်ာ မသနစ်ွမ်းသမူျား အုပ်ချုပ်ေရး (DDA) 

 တစက်ိယုေ်ရ အေရးေပါ်အေြခအေန အစအီစဉ် အချကအ်လက ်

အေရးေပါ် ြဖစ်လာချိနတွ်င ်အစီအစဉ်လုပ်ရန ်ဤေဖာငပုံ်စံကုိ အသံးုြပုပါ။ အချငး်ချငး် ဆက်သယ်ွမည့န်ညး်လမ်း၊ ေတွ�ဆံမုည့ေ်နရာ�ငှ့ ်

အေရးေပါ်အေြခအေနတွင ်လုပ်မည့အ်ရာတုိကုိ့ ဆံးုြဖတ်ရန ်အစီအစဉ်ကုိ ြဖည့သ်ည့အ်ခါ မိသားစုဝငမ်ျား၊ သငူယ်ချငး်များ�ငှ့ ်

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ေပးသမူျား�ငှ့အ်တူ ြဖည့ပ်ါ။ ဤအစအီစဉ်စာရွက ်မိတ� ူကိ ုအေရးေပါ်အေြခအေန 

ေထာကပ့ံ်ေရးပစ�ညး်အထပ်ုထတဲငွြ်ဖစေ်စ၊ အေရးေပါ် ြဖစေ်နချိန်တငွ ်၎ငး်ကိ ုရယ�ူိငုမ်ည့ ်ေဘးကငး်ေသာ ေနရာတငွြ်ဖစေ်စ 

သမ်ိးထားပါ။ ဤေဖာငပုံ်စံကုိ ကျနး်မာေရးကိစ� မနေ်နဂျာထ ံြပနမ်ေပးပါ�ငှ့။် 

ကိယုေ်ရးကိယုတ်ာ ဆကသ်ယွရ်န် အချကအ်လက ်
သင့အ်မည် 

      

ဖုနး်နပံါတ ်

      

အးီေမးလ် လိပ်စာ 

      
လမ်း လိပ်စာ 

      

အနးီဆံးု လမ်းဆံ ု

      

အေရးေပါ် ဆကသ်ယွရ်န် အချကအ်လက ်

အေရးေပါ် ဆက်သယ်ွရန ်လူများ၏ အမည၊် ဖုနး်နပံါတ်�ငှ့ ်အးီေမးလ် လိပ်စာ။ 

ေဒသတွငး်�ှိ ဆက်သယွ်ရမည့ပ်ုဂ�ိုလ် အမည ်

      

ေတာ်စပ်ပံု 

      

ဖုနး်နပံါတ ်

      

လက်ကိုငဖ်ုနး် နပံါတ် 

      

အးီေမးလ် လိပ်စာ 

      

ေဒသတွငး်�ှိ ဆက်သယွ်ရမည့ပ်ုဂ�ိုလ် အမည ်

      

ေတာ်စပ်ပံု 

      

ဖုနး်နပံါတ ်

      

လက်ကိုငဖ်ုနး် နပံါတ် 

      

အးီေမးလ် လိပ်စာ 

      

 

�မို� ြပင�်ှိ ဆက်သွယ်ရမည့ပ်ုဂ�ိုလ် အမည ်

      

ေတာ်စပ်ပံု 

      

တယ်လီဖုနး် နပံါတ် 

      

လက်ကိုငဖ်ုနး် နပံါတ် 

      

အးီေမးလ် လိပ်စာ 

      

အေရးေပါ် ြဖစလ်ာလ�င ်သင ်အဆငေ်ြပ၊ မေြပ မညသ်ကူ စစေ်ဆးမညန်ညး်။ 
အမည ်

      

ေတာ်စပ်ပံု 

      

ဖုနး်နပံါတ ်

      

အးီေမးလ် လိပ်စာ 

      

အမည ်

      

ေတာ်စပ်ပံု 

      

ဖုနး်နပံါတ ်

      

အးီေမးလ် လိပ်စာ 

      

အေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ်ေတွ�ဆံရုန် ေနရာများ 

အေရးေပါ်အေြခအေနတွင ်မိသားစု၊ မိတ်ေဆမွျား�ငှ့ ်ေစာင့ေ်�ှာက်သမူျား�ငှ့ ်ေတွ�ဆံမုည့ ်ေနရာများ 

ေဘးကငး်လုံြခံုသည့ေ်နရာများ 

      

ဖုနး်နပံါတ ်

      

ရပ်ကွက်တွငး် ေတွ�ဆံရုနေ်နရာ 

      

ဖုနး်နပံါတ ်

      



PERSONAL EMERGENCY PLAN INFORMATION 
DSHS 16-205  BS (REV. 05/2017)  Burmese   

ရပ်ကွက်ြပငပ် ေတွ�ဆံရုန ်ေနရာ 

      

ဖုနး်နပံါတ ်

      

အေရး�ကးီ ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ကစိ�ရပ်အတကွ ်ဆကသ်ယွရ်န် အချကအ်လက ်

အဓိက ဆရာဝန ်

      

ဖုနး်နပံါတ ်

      

ေဆးအမည ် ပမာဏ အ�ကိမ်ေရ 

                  

ေဆးဝါးေဖာ်စပ်မ� ပညာ�ှင ်

      

ဖုနး်နပံါတ ်

      

အေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ်သငလ်ိအုပ်�ိငုေ်သာ ေဆးဝါးပစ�ညး်- 

      

အေရးေပါ်အေြခအေနတငွ ်သင့က်ိ ုကညူလီာသမူျားအေနြဖင့ ်သင ်သိုမ့ဟတု ်သင့အ်မ်ိ အေ�ကာငး် ဘာသထိားသင့ပ်ါသလ။ဲ 

      

 

အေရးေပါ်အေြခအေနအတကွ ်�ကို တငစ်စီဉ်ေရး အ�ကြံပုချကမ်ျား 

အသင့ြ်ပငထ်ားပါ 

အေရးေပါ် အေြခအေနများအတွက် �ကိုတငြ်ပငဆ်ငထ်ားသမူျားသည ်အကူအည ီေရာက်�ိှသညအ်ထ ိအသက်�ှင�်ိငုေ်ြခ ပုိများပါသည။် 

အေရးေပါ် အေြခအေနတွင ်သင့ကုိ် အမ်ိတွငေ်နရန ်ြပညန်ယ်�ငှ့ ်ေဒသ��ရ အရာ�ိှများက ေြပာပါမည။် လူတုိငး် အနညး်ဆံးု သံးုရက်�ကာ 

အမ်ိတွငေ်န�ပီး မိမိကုိယ်မိမိ ဂ�ုစုိက်ရန ်အသင့ြ်ဖစ်ေနသင့သ်ည။် သင့အ်မ်ိသည ်အကူအည ီမေရာက်ခငထ် ိသင ်ခုိနား�ိငုသ်ည့ ်

တစ်ခုတညး်ေသာ ေနရာြဖစ်�ိငုသ်ည။် ဤစစ်ေဆးရန ်စာရငး်သည ်အေရးေပါ် အေြခေနအတွက် သင့ကုိ်ယ်သင ်ြပငဆ်ငရ်န ်

ကူညေီပး�ိငုသ်ည။် 

သင့အ်ေနြဖင့ ်အမ်ိတွင ်ေနသင့၊် မေနသင့၊် အမ်ိမှ ထက်ွခွာသင့၊် မထက်ွခွာသင့ ်ေနာက်ဆံးုရ အေြခအေနများကုိ သ�ိှိရန ်အရာ�ိှများထမှံ 

နားေထာငပ်ါ။ ဓာတ်အားအသံးုြပု ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ဖုနး်ဝနေ်ဆာငမ်�များ အလုပ်မလုပ်ပါက ဘက်ထရီအသံးုြပုေသာ ေရဒယုိီသည ်

အရာ�ိှများထမှံ ေနာက်ဆံးုရ သတငး်အချက်အလက်များကုိ ရ�ိှရန ်အေကာငး်ဆံးု နညး်လမ်း ြဖစ်သည။် 

အကူအည ီလာလိမ့်မညဟု် မယူဆပါ�ငှ့။် ကုိယ်ပုိင ်အေရးေပါ် အစီအစဉ် ြပုလုပ်ပါ။ အေရးေပါ် အေြခအေနတွင ်အကူအည ီလုိအပ်ပါက 

သင့အ်စီအစဉ်တွင ်သင့ကုိ် ကူည�ီိငုမ်ည့သ်မူျားကုိ ထည့သ်ငွး်ပါ။ ၎ငး်တုိသ့ည ်အေရးေပါ် အြခအေနတွင ်သင့ကုိ် ဆက်လက် 

ကူညေီပး�ိငုေ်�ကာငး် ေသချာေစရန ်၎ငး်တုိ�့ငှ့ ်ပုံမှန ်ဆက်သွယ်စစ်ေဆးပါ။ 

သင့အ်ေရးေပါ်အေြခအေနအတွက် ေထာက်ပ့ံေရးပစ�ညး်များသည ်သက်တမ်း မကုနေ်�ကာငး်�ငှ့ ်သင့အ်စီအစဉ်သည ်အပ်ဒတ်ိြဖစ်ေ�ကာငး် 

ေသချာပါေစ။ 

အကအူည ီအစအီစဉ်များ 

အေရးေပါ် အေြခအေနတွင ်သင့အ်တွက် အထးူ အကူအည ီအစီအစဉ်များ �ိှ�ိငုပ်ါသည။်  သင၏် ေဒသ��ရ မီးသတ် ဌာန၊ ရဲစခနး်�ငှ့ ်

အေရးေပါ် စီမံခန ့ခဲွ်ေရး�ုံးက ထိသုိုေ့သာ အစီအစဉ်များ ြပုလုပ်ေပးေနြခငး် �ိှ၊ မ�ိှ သ�ိှိရန ်၎ငး်တုိကုိ့ ေမးြမနး်ပါ။ သငသ်ည ်လ�ပ်စစ်မီး 

အသံးုြပုရေသာ ေဆးပစ�ညး်ကုိ အသံးုြပုေနရလ�င ်သင၏် ေဒသ��ရ အမ်ိသံးုဝနေ်ဆာငမ်� ပ့ံပုိးေရး ကုမ�ဏတွီင ်စာရငး်သငွး်ထားပါ။ 
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အေရးေပါ် အေြခအေန အမျိုးမျိုးအတကွ ်ြပငဆ်ငထ်ားပါ။ 

သင၏် အစီအစဉ်ကုိ ြပုလုပ်စဉ် မီးေလာငြ်ခငး်၊ ငလျငလ်�ပ်ြခငး်၊ ေလမုနတုိ်ငး် တုိက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ဆနူာမီကဲသ့ိုေ့သာ အေရးေပါ် အေြခအေန 

အမျိုးမျိုးကုိ ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားပါ။ လုံေလာက်သည် ့ေထာက်ပ့ံေရးပစ�ညး်များ ပါေသာ အေရးေပါ်အေြခအေနအတွက် 

ေထာက်ပ့ံေရးပစ�ညး်များ�ငှ့ ်အလုံအေလာက် ပ့ံပုိးကူညေီပး�ိငုမ်ည့ ်အေရးေပါ် အစီအစဉ်ကုိ �ကိုတငြ်ပငဆ်ငထ်ားပါ။  

အေရးေပါ်အေြခအေနအတကွ ်ေထာကပ့ံ်ေရး ပစ�ညး်များ 

အေရးေပါ်အေြခအေနတွင ်အလွယ်တကူ ရယူ�ိငုမ်ည့ ်ေနရာတွင ်ေအာက်ပါ ပစ�ညး်များကုိ သမ်ိးထားရန ်စဉ်းစားပါ- 

• ဘက်ထရီြဖင့ ်ဖွင့ေ်သာ ေရဒယုိီ�ငှ့ ်

ဓာတ်ခဲ အပုိများ 

• တစ်ကုိယ်ေရ သန ့�ှ်ငး်ေရး 

ပစ�ညး်များ  

• လ�ပ်စစ်ဓာတ်အား မလုိအပ်ေသာ 

ဖုနး် 

• ဝီစီ�ငှ့ ်မှနကဲ်သ့ို ့ အချက်ြပ ကိရိယာ 

• အစားအစာ- ြပုလုပ်ရ 

လွယ်ကူေသာ ထပ်ုပုိးထားသည့ ်

အစားအစာကုိ 

လူပုဂ�ိုလ်တစ်ေယာက်လ�င ်၃ 

ရက်စာ။ 

• အသားကငဖုိ် သိုမ့ဟုတ် 

စခနး်ချမီးဖုိ�ငှ့ ်အ�ကမ်းခံ ခဲပတ် 

• ချက်ြပုတ်ရနအ်တွက် ေရစုိခံေသာ 

မီးြခစ်ဆမံျား၊ ဖေယာငး်တုိငမ်ျား�ငှ့ ်

ေလာငစ်ာ 

• ဓာတ်မီး�ငှ့ ်ဓာတ်ခဲ အပုိများ 

• ဝငအ်ပ်ိ၍ရေသာ အတ်ိ�ငှ့ ်

ေစာငအ်ပုိများ 

• သက်ေသာင့သ်က်သာ �ိှေစမည့ ်

ပစ�ညး်များ 

• စညသ်ပ်ွဘးူ ေဖာက်တံ 

• သင ်ေသာက်ေနကျ �စ်ှပတ်စာ 

ေဆးဝါးများ  

• စက� ူ ပနက်နြ်ပားများ�ငှ့ ်

ပလတ်စတစ် မီးဖုိေချာငသ်ံးု 

ပစ�ညး်များ 

• အေရး�ကီး စာရွက်စာတမ်း 

မိတ� ူများ (အာမခံ အချပ်အလက်၊ 

ID အစ�ိှသြဖင့)် 

• ဘက်စုံသံးု ကိရိယာ 

• ေ�ှးဦးသနူာြပုအတ်ိ 

• ပုိက်ဆ ံ(အေ�က�ငှ့ ်အ�တ်ုများ) 

• အထးူတီထငွထ်ားေသာ 

အစားအစာများ 

• ေရ- အနညး်ဆံးု ၃ ရက်စာအတွက် 

တစ်ရက်လ�င ်တစ်ေယာက်အတွက် 

၁ ဂါလန ်

• သင့တိ်ရစ�ာန�်ငှ့ ်

အမ်ိေမွးတိရစ�ာနမ်ျားအတွက် 

အစားအစာ�ငှ့ ်ေရ 

• လဲလှယ်ဝတ်ဆငရ်န ်အဝတ်အစား၊ 

လက်အတ်ိများ�ငှ့ ်ခုိငခံ်ေသာ 

�ှူးဖိနပ် အပုိများ 

• အ�ုပ်များ၊ စာအုပ်များ၊ 

ပေဟဠဆိက် ကစားစရာများ၊ 

ဂိမ်းများ 

• ေဆးဘက်ဆိငုရ်ာ အေထာက်အပ့ံ 

ပစ�ညး်များ 

 


