
አስፈላጊ የሆኑ የድንገተኛ ጊዜ  
የስልክ ቁጥሮች

(እባክዎ ቁ_ሩን በቤተሰብ የማስታወሻ ሰሌዳ ወይምበፍሪጅ ላይ ይl_ፉት)

ለDNgt¾ ሁኔታዎች
ፖሊስ በቦታው እንዲገኝ ለመጠየቅ፡ የእሳት አደጋ ወይም የ

ህክምና እርዳታ ለማግኘት - 
911

DNgt¾ ላልሆኑ ሁኔታዎች 
ስለ ዲሲ መንግስትÂ ትምህርት ቤቶች መረጃ ወይም አገል
ግሎቶች ለመጠየቅና ከባድ ያልሆኑ በህይወት ላይ ጉዳት ለ
ማያደርሱ DNgt¾ ያልሆኑ ሁኔታዎችን ለማስታወቅ (ሪፖር

ት ለማድረግ) –
311

የዲሲ ሆምላንድ ፀጥታና DNgt¾  ሁኔታ ስራ አመራር ኤ
ጀንሲ
(24-ሰዓት ጥሪ)  (202) 727-6161
መስማት ለተሳናቸው  (202) 730-0488

የአእምሮ ጤንነት ዲፓርትመንት 
የአእምሮ ጤንነት የስልክ መስመር  (888) 793-4357

ፔፕኮ (የኤሌትሪክ)
የደንበኛ አገልግሎት (202) 833-7500
የመብራት ኃይል መቋረጥ  (877) PEPCO-62
ለሕይወት አስጊ DNgt¾ ጥሪ (202) 872-3432

መርዝ መቆጣጠሪያ ማዕከል  (800) 222-1222

ዋሽንግተን ጋዝ
የደንበኛ አገልግሎት (202) 624-2000
የtf_é ጋዝ DNgt¾  ጥሪ  (202) 612-3400

የዲሲ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን (202) 787-6049  
ለውሃና ፍሳሽ አስቸኳይ ጥሪ   (703) 750-1400

የዲሲ የጤና መስሪያ ቤት  (202) 671-5000

ለተጨማሪ መረጃ የዲሲ ደህንነትና DNgt¾  
hùn¤¬ãC አሊያንስ ድረ ገጽ ይመልከቱ  
http://esa.dc.gov

የዚህ ብሮሸር ጽሁፍ ይዘት የተዘጋጀው ከዩኤስ መረጃ የ

ትምሕርት ዲፓረትመንት ባገረገው ልግስና ነው። 

ሆኖም የብሮሸሩ ይዘት የ ዩኤስ yTMHRT ዲፓርትመ

ንት(TMHRT ¸nþSt½R) ፖሊሲ ተደርጎ መወሰድ እን

ዲሁም የፌዴራሉ መንግስት ያፀደቀው ተደርጎ በማንም 

መወሰድ የለበትም።

ልጆቻችሁን
ጠብቁ

በትምህርት ቤት yDNgt¾ አደጋ ከደረሰ ል
ጆቻችሁን ካደጋ መጠበቅ ቅድሚያ የሚሰጠ
ው ጉዳይ ነው። የእኛ እቅድÂ Xንዲሁም በ
እርስዎ በኩል ምን ማድረግ እንd¸gÆã 
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•

የእኛ ዕቅድ ት/ቤት ከሚያጋጥሙ yDNgt¾  

ሁኔታዎች ጥቂቱን ለመግለጽ
ከታሪክ አንጻር ትምህርት ቤቶች ለማንኛውም DNgt¾   ሁኔታ እንደ የእሳት አደጋና የከፋ የአ
የር ጠባይ በሚገባ የተዘጋጁ ናቸው። ለምሳሌ የት/ቤት ሠራተኞች የእሳት አደጋ ደወል እንደተሰ
ማ ህንጻዎቸን አስለቅቆ መውጣትና 911 ደውሎ ስለ እሳት አደጋው ሪፖርት ማድረግ  እንዳለባቸ

ው ያውቃሉ። 

ሆኖም ትምህርት ቤቶች በየጊዜው በሚከሰቱ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ባመ
ጣው ችግሮች በርካታ DNgt¾   ሁኔታዎች አጋጥመዋቸዋል። የዲሲ 
መንግስት የተማሪዎችን ደህንነት ለማስጠበቅ የተቀናጀ እቅድ አዘጋጅቷ
ል። 
ባለፉት ሁለት ዓመታት የከተማዋ ድርጅቶች አደገኛ ሁኔታዎችን ለይቶ 
በማወቅ የልጅዎ ደህንነት የሚጠበቅበትን ዘዴዎች ቀይሰዋል። እነኝህ ዘ
ዴዎች ለትምህርት ቤት ሠራተኞች ተጨማሪ ትምህርትና ልምምድ mስ
ጠትን ያካትታሉ። የሕዝብ ደህንነት ኃላፊዎች በየትምህርት ቤቱ ለአስ
ቸኳይ ሁኔታ የሚውሉ yDNgt¾   ሁኔታ መመሪያ አላቸው (በሽፋኑ ላ
ይ ይመልከቱ)።

ወላጆች በትምህርት ቤት ስለሚፈጠሩ DNgt¾    ሁኔታዎች እንዴት ያውቃሉ?
•  እያንዳንዱ ት/ቤት DNgt¾    ሁኔታ ሲፈጠር ለቤተሰብ የሚያስታውቅበት የራሱ የሆነ ዘዴ 
አለው። ይሁን እንጂ ወላጆች በዲሲ አለርት ድረ ገጽ- https://textalertma.dc.gov በነጻ በመ
መዝገብና በኢሜል በቴክስት ወይም በፔጅ በት/ቤት ሰለሚከሰtÜ yDNgt¾    ሁኔታዎች መ
ረዳት ይችላሉ።

•  ወላጆች ከዜና ማሠራጫ ምንጮች ስለDNgt¾    ሁኔታዎች መከታተል ይችላሉ። ከዋናዎቹ 
መካከል- WTOP 820 AM, 103.5 FM, WMAL 630 AM, WJZW 105.9 FM, WKYS 93.9 
FM and WPGC 95.5 FM።

በት/ቤት ውስጥ DNgt¾    ሁኔታ ቢፈጠር ልጄን እንዴት አድርጌ ማግኘት እችላለሁ?
•  የት/ቤት በሚዘጋበት ጊዜ ወይም ከግቢው ለማስወጣት ሙከራ በሚደረግበት ጊዜ ግርገሩን ለ
መቀነስ ወላጆች ወደ ት/ቤተ መምጣት የለባቸውም። እያንዳንዱ ት/ቤት የወላጆች ቦታ አለ

• የእሳት አደጋ 

• አሸባሪነት

• የከፋ የአየር ጠባይ ለውጥ

• የቦምብ ማስፈራሪያ ዛቻ

• የጋዝ አፈትልኮ መውጣት 

• በ/ትቤት የሚቀሰቀስ አመፅ

• የኬሚካል ፍሳሽ

• የጤና ነክ ጉዳዮች

እርስዎ እንዲያደርጉ የሚጠበቅብዎት

በየጊዜዊ እየተሻሻለ ተዘጋጅቶ የዲሲ ት/ቤት ያ
ደጋ መከለከል እቅድ ማወቅ።

የዲሲን ት/ቤት ያደጋ መከለከል ፕላን ስራ አመ
ራር በሶስት መንገዶች መከታተል ይቻላል።

•  በድረ ገጽ  http://esa.dc.gov

•    በልጅዎ ት/ቤት በመሄድ የት/ቤቱ ርዕሰ መ
ምህ„N በማነጋገር ሰለ ዕቅዱ መረዳት።

•    አቅራቢያã ወደሚገኘው የሕዝብ ቤተ መጻ
ሕፍት በመሄድ ስለ ዕቅዱ በጽሑፍ የታተ
መውን ቅጂ በመመልከት ይሆናል።

ወላጆች የራሳቸው yçn yቤተሰብ yDNgt¾   
xdU  መከላከልÃ ዕቅድ እንዲኖራቸው Yበረታ
ታሉ። ያዘጋጁትን ዕቅድ ወደ ተግባር ለመመለስ 
“yDNgt¾   ጊዜ የክብካቤ ኮሮጆ” በልጅዎ በኩ
ል ት/ቤት መድረሱን ያረጋግጡ።
ለእርዳታ የሚከተለውን ድረ ገጽ ይመልከቱ፡  
http://www.ready.gov/ 

ው። በዚህ ቦታ የት/ቤት ሠራተኞች ወላጆች ልጃቸ
ውን ለመውሰድ የሚችlùበትን ጊዜና ሁኔታ ያብራ
ራሉ።የወላጆች መሰባሰቢያ የት እንደሆነ ለማወቅና 
ስለሌሎችም ሁኔታዎች መረጃ ለማግኘት የልጅዎ 
ት/ቤት ይደውሉ።


