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सरु क्षा पहिला;
नयााँ अमेररकीका लागि मािगदर्गन
तयार गर्ने: म्यासाच्युसेट्सका शरणार्थी र आप्रवासीका लागग कायाालय

यो योजर्ना तपाईं र तपाईंका आत्मीयहरूका लागग कुर्नै पनर्न आपतकाललर्न

अवस्र्थामा, त्यसअनि र पनि के कसो गर्ने भर्नेर मद्दतका लागग तयार पाररएको हो
।
यो मागादशार्न पत्रले तपाईंलाई यी कुरामा सिाउ पुर्याउर्ने ि:

 ववलभन्र्न खाले इमजेन्सीका बारे मा सचेत पाने,
 इमजेन्सी पदााका बखत, त्यसअनि र पनि िनुग पने तयारी


इमजेन्सी पदाा चाहहर्ने सामग्री र सम ्पका गर्नप
ुा र्ने मान्िे हरूबारे
थािा पाइराख्नि
ु ोस ् ।
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म्यासाच्यस
ु ेट्सका र्रणाथी र आप्रवासीका लागि कायागलय
( ओआरआइ )

िामी के िर्छौं : हाम्रो कायाालयले र्नयााँ अमेररकर्नहरू; जसमा शरणार्थी,
आप्रवासी, आश्रय खोज्र्नेहरू र अन्य ववलभन्र्न खाले मानर्नसका लागग काम गिा ।
हामीले स्टे टका ववलभन्र्न नर्नकाय र अन्य सिंस्र्थासाँग लमलेर र्नयााँ अमेररकीहरूलाई
म्यासाच्युसेट्समा स्र्थावपत गराउर्नका लागग काम गिौं ।

नयााँ अमेररकीिरूलाई म्यासाच्यस
ु ेट्सको आगथगक, सामाजिक र

नािररक िीवनमा समाहित िराउन सघाउनु िाम्रो उद्देश्य िो ।

यो मािगदर्गन पत्र तपाईंलाई मद्दतका लागि बनाइएको िो ।
जहााँकहहिं पनर्न आपतकाललर्न स्स्र्थनत आइपर्ना सक्छ्, तर हरे क मान्िे

आपतमा कसरी सरु क्षित रहर्न सक्छि भन्र्ने कुरा उर्नीहरूको समाज र

उक्छत समद
ु ायमा बेलाबेलामा के कस्ता जार्नकारी बााँहिएका िर्न ् भन्र्ने
कुरामा नर्नभार गिा । आपतमा कसरी सरु क्षित बाँच्र्ने भन्र्ने कुरा दे शै
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वपच्िे फरक-फरक हुन्ि । आपतकालमा समस्याहरूलाई कसरी कम
गर्ने भन्र्ने आसयले यो मागादशार्न पत्र बर्नाइएको ्, खााँचो पदाा कसले
तपाईंलाई मद्दत गर्ना सक्छि र कमर्नवेल्र्थमा बस्र्ने सबै मान्िे लाई
महत्वपण
ू ा जार्नकारीहरू हदर्नका लागग यो बर्नाइएको हो ।

हाम्रो अफफसबारे अझ र्थप जार्नकारीका लागग यसमा हेर्नह
ुा ोला :

http://www.mass.gov/ori

यो मािगदर्गन पत्रमा तीन खण्ड र्छन ्:
पहिलो खण्डः सचेत रिौं ! यो खण्डले ववलभन्र्न प्रकारका
इमजेन्सीबारे र यहद यस्ता फकलसमका इमजेन्सी पदाा के
कस्तो गर्ने भर्नेर उदाहरणसहहत वणार्न गर्नेि । (हे र्नह
ुा ोस ्, पष्ृ ठ
३-१६)
दोश्रो खण्डः तयार रिौं ! यो खण्डले यहद कुर्नै इमजेन्सी पर्यो
भर्ने सरु क्षित रहर्न प्रयोग गर्ने इमजेन्सी बट्टा कसरी बर्नाउर्ने
भन्र्ने बताउर्ने ि । (हे र्नह
ुा ोस ्, पष्ृ ठ १६-१८)
तेश्रो खण्डः िानी राखौं ! यो खण्डले यहद कुर्नै इमजेन्सी
पर्यो भर्ने तपाईंलाई मद्दत गर्ने मान्िे र सिंस्र्थाको जार्नकारी
हदर्नेि । (पष्ृ ठ १९-२५ हे र्नह
ुा ोस ् ।)
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बरोबर भइरिने ककससमका ववपजततिरूबारे सचेत रिौं !
तल लेखखएका बरोबर भइरहर्ने प्राकृनतक ववपद्हरू हुर्न ् । यस्ता इमजेन्सी वा
ववपस्त्तहरू प्रकृनतद्वारा लसस्जात हुर्न ्, जस्तैैः आाँधी-हुरी ।

ववपस्त्तको अर्था

अन्धकार
(बबिल
ु ी िाने)

त्यस िेत्र अर्थवा गाउाँ , बजार, बस्तीमा
बबजल
ु ी आउाँ दै र्न । यसबाट धेरै र्नै
मानर्नसलाई असर पिा , अनर्न िोटो
समय वा हप्ता हदर्नसम्म पनर्न र्नआउर्न
सक्छि ।
अत्यगधक हहउाँ परे र बबजुलीको लाईर्न
पुररएर यस्तो हुर्न सक्छि, अर्थवा आाँधीबेहरी, चको हहमपात, तुफार्नको दह्रो
हुरीले बबजुलीका लाइर्नहरू िल्दा,
भााँगचदा यस्तो हुन्ि ।

यस्तो ववपस्त्तमा के के हुर्न सक्छि
? बबजुली र्नभएर तपाईं िोटो अवगध,
केही िण्टा, एक हदर्न वा र्थुप्रै हदर्नहरू
अाँध्यारोमा बस्र्नु पर्ने हुर्न सक्छि । िर
तातो पार्ने मलसर्नले काम गदै र्न, अनर्न
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चुलो बल्दै र्न ।

मैले के गर्ना सक्छिु ?
उज्यालो पार्ना िरमा आगो वा मैर्नबत्ती
र्नबाल्र्नु होस ् ।
फ्लल्यासलाईटको प्रयोग गर्नह
ुा ोस ् र र्थप
ब्याट्रीहरू अाँध्यारोमा पनर्न सस्जलै फेला
पर्ना सक्छर्ने ठाउाँ मा राख्र्नु होला ।
ब्याट्री प्रयोग हुर्ने रे डडयोबाट समाचार
सुर्नेर कनत बेला बबजुली आउर्ने ि
भर्नेर र्थाहा पाउर्नुहोस ् (कनतखेर स्स्वच
अर्न गर्ने भर्नेर) ।
न्यार्ना कपडा, कम्बलहरू र पयााप्त
पार्नी र खार्नेकुराको व्यवस्र्था गर्नुा होला
।

ववपस्त्तको पररभाषा
म्यासाच्युसेट्समा, हहउाँ दका बेला धेरै
हहमपात (डडसेम्बरदे खख माचा
महहर्नासम्म) हुन्ि, कहहलेकाही एक वा
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दई
ु हदर्नसम्म यस्तो हहउाँ दे हहमपात र
आाँधी बेहरीले तगडा हावा हुरी अनर्न
हहउाँ र तापक्रम शुन्यभन्दा कम जम्र्ने
गचसो हुन्ि ।

यस ककससमको ववपजततमा के के
िुन सक्र्छ ?

सडक नर्नकै गचप्लो हुर्ने र गाडी चलाउर्न
खतरा हुन्ि । सडक पेटी र गल्लीको
बाटो पनर्न धेरै हहउाँ ले गदाा सस्जलोसाँग
हहड्र्न गाह्रो हुन्ि ।
म्यासाच्यस
ु ेट्सका गभर्नारले नर्नकै खतरा
हुन्ि भन्र्ने दे खेमा बस र रे लको सेवा
बन्द गर्ने आदे श हदर्न सक्छिर्न ् ।
धेरै हहउाँ र बरफले रूखमा र बबजुलीको
खम्बामा परी बबजुली लाईर्न जार्न
सक्छर्ने, िर न्यार्नो र्नहुर्ने, िार्ना र्नै खस्र्ने
जस्ता िटर्ना पनर्न हुर्न सक्छिर्न ् ।

मैले के गर्ना सक्छिु ?
यहद बबजुली गयो भर्ने िरमा पयााप्त
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खार्नेकुरा, न्यार्ना कपडा र कम्बल अनर्न
िरायसी चाहहर्ने सामार्नको प्रबन्ध
गर्नुह
ा ोस ् ।

एकदमै खााँचोमा मात्रै र सुरक्षित ि
भन्र्ने बताइए मात्रै गाडी चलाउर्नु होस ् ।

िरलभत्र न्यार्नो पार्ना गयााँस चुलोको
प्रयोग र्नगर्नुाहोस ्, िरलभत्र जेर्नेरेटरको
प्रयोग र्नगर्नुाहोस ्; त्यस्तो गदाा गम्भीर
चोटपटक लागर्न सक्छर्ने आगलागी अनर्न
मत्ृ युसम्मका दि
ा र्ना हुर्नसक्छिर्न ।
ु ट

ववपस्त्तको पररभाषा

भुइाँचालो

प्राकृनतक ववपद, जलमर्न चााँडो-चााँडो, जोडजोडले हल्लर्ने

यस ककससमको ववपजततमा
के के िुन सक्र्छ ?
तगडा भुइाँचालोले िर, भवर्नहरू भत्काई
हदर्न सक्छि ।
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भुइाँचालोले िनत पु-याउर्ने, यहद भत्केको
िरको काठपात, इाँट लसमेन्टका हिक्छका
जस्ता गचजले लागेर चोट पुगेमा
मत्ृ युसमेत हुर्नसक्छर्ने हुन्ि ।

मैले के गर्ना सक्छिु ?

यहद तपाईं बाहहर हुर्नुहुन्ि भर्ने
भवर्नभन्दा टािा रहर्नुहोस ् र अन्य कुर्नै
भवर्नका सामग्री खसेर चोट लागर्न
सक्छि ।
यहद तपाईं गाडी चलाउाँ दै हुर्नुहुन्ि भर्ने
सुरक्षित ठाउाँ , जहााँ ठूला रुख वा भवर्न
र्नभएका स्र्थार्नमा रोफकर्नु होस ् ।
यहद तपाईं िरलभत्र हुर्नह
ु ु न्ि भर्ने झ्याल
वा खस्र्न वा झर्ना सक्छर्ने र तपाईंलाई
िाउचोट पु-याउर्न सक्छर्ने ठाउाँ भन्दा परै
बस्र्नुहोस ् । सकेसम्म टाउको िाक्छर्नु वा
जोगाउर्नु होला ।

बाढी

ववपस्त्तको पररभाषा
अत्यगधक वषाातको पार्नीले िर
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सम ्पत्ती र्नोक्छसार्न पार्ने र गाडी
चलाउर्न अप््यारो र खतरापूणा हुन्ि ।
धेरै र्नै वषाापनि वा अत्यगधक हहउाँ
जमेर बरफ पगलदा बािी आउर्न सक्छि
।

यस ककससमको ववपजततमा
के के िुन सक्र्छ ?
पार्नी िरलभत्र पस्र्ने, गाडीलभत्र र सडक
जताततै पस्र्ने वा िाक्छर्ने हुर्न सक्छि ।
सडकहरू बन्द हुर्न सक्छिर्न ् ।

बािीले भवर्नहरू िनत पु-याउर्ने, कार,
रे ल र बसहरू र्नचल्र्न सक्छिर्न ् ।

मैले के गर्ना सक्छिु ?
यहद भयिंकर वषाात भईरहे को ि भर्ने
बािी चेतावर्नीसम ्बन्धी समाचार हे र्नुाहोस ्
र नर्नकै ठूलो बािी आउर्ने रहे ि र ठाउाँ
खाली गराउर्नेसम ्बन्धी समाचार आउाँ ि
फक भर्नेर पनर्न पखार्नुहोस ् ।
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बािी आएको िेत्रनतर िाडी नचलाउनु
होला ।
यहद तपाईं बाहहर हुर्नुहुन्ि भर्ने अगलो
ठाउाँ मा जार्नु होला ।
बािी आएको िेत्रको कुर्नै िरलभत्र
हुर्नुहुन्ि भर्ने त्यस िर वा भवर्नको
मागर्थल्लो तलामा जार्नु होला ।

तुफान
(िररकेन)

ववपस्त्तको पररभाषा
चको, तीव्र र चट्याङ्गसहहतको वषाा र
हुरी

यस ककससमको ववपजततमा
के के िुन सक्र्छ ?
बेतोडको हावा चल्र्ने, हावाले फोहोर
गचज र फ्लयााँफकएका सामग्री उडाएर
ल्याउर्ने हुर्न सक्छि । बबजुली जार्ने र
बािी तर्था जताततै पार्नी हुर्न ् सक्छि ।

मैले के गर्ना सक्छिु ?
बन्द्बट्टाको खार्नाहरू भएको बाकस र
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बट्टा खोल्र्ने सरौतो सार्थमा राख्र्नुहोस ्,
अनर्न अरू सरजामहरू जस्तैैः ब्याट्री,
फ्लल्यासलाइट, मैर्नबत्ती, सलाई र अन्य
आवश्यक गचजबबज िरलभत्र बस्र्न
चाहहन्ि, त्यसको प्रबन्ध गर्नुा होस ् ।
ताजा र इमजेन्सीका जार्नकारीहरू ललर्न
रे डडयो र टीभी समाचार सुन्र्नुहोला ।
तपाईंले गचर्नेका कोहह मान्िे वा यो
मागादशार्नपत्रमा हदएको र्नम्बरमा फोर्न
गर्नुा होला ।

ववपस्त्तको पररभाषा
थण्डरस्टोमग /
चट्याङ्िसहितको
भारीवर्ाग

यस्तो मौसम, जसमा चटयाङ्गसहहत
भारी वषाा हुर्ने र आाँधी, हुरी बतास र
अचार्नक बािी आउर्ने जस्तो खतरर्नाक
स्स्र्थनत

यस ककससमको ववपजततमा
के के िुन सक्र्छ ?
चटयाङ्ग र मेि गजार्नसहहत मुसलधारे
पार्नी पर्ने र तुफार्न आाँधी र
ववध्विंसकारी हुरी चक्रवात जस्ता
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ववपस्त्तको अवस्र्था

मैले के गर्ना सक्छिु ?
चटयाङ्ग र मेि गजार्नसहहत मुसलधारे
पार्नी परे को अवस्र्थामा बाहहर
र्नजार्नुहोस ् । यहद बाहहर हुर्नुहुन्ि भर्ने
र्नस्जकैको भवर्नलभत्र जार्नह
ु ोस ् । यहद
खुल्ला स्र्थार्नमा हुर्नुहुन्ि भर्ने गाडीलभत्र
जार्नुहोस ् वा लभरालो जमीर्ननतर
जार्नुहोस ् र खोला, समुन्र वा पार्नी
भएका िेत्रभन्दा टािा रहहहदर्नु होला ।

ववपस्त्तको पररभाषा
बबन्डर आाँधी/ टोनेडो

बबन्डर आाँधी / टोर्नेडो आउाँ दा बादल
मडाररर्ने र जताततै िुम्र्ने हुन्ि । यस्तो
बखतको हुरी नर्नकै खतरर्नाक र बललयो
तर्था ववध्विंशकारी हुर्न ् सक्छि ।

यस ककससमको ववपजततमा
के के िुन सक्र्छ ?
यस्ता बबन्डर आाँधी / टोर्नेडोले एकदम
िटो समयमै ज्यार्नसमेत ललर्न सक्छर्ने,
िर सम्पनत िनत पार्ने गर्ना सक्छि ।
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मैले के गर्ना सक्छिु ?
िरलभत्र हुर्नुहुन्ि भर्ने िरको बेसमेन्ट
अर्थवा तल्लो भागमा जार्नु होला ।
झ्यालभन्दा परै बस्र्नु होला । िोका र
झ्याल र्नखोल्र्नु होला । यहद बाहहर
हुर्नुहुन्ि भर्ने सुरक्षित हुर्न िरलभत्र निर्ने
प्रयास गर्नुह
ा ोस ् ।

ववपस्त्तको पररभाषा

डढे लो

पत्तै र्नपाइ यस फकलसमको आगलागी
हुर्न जान्ि । कुर्नै दि
ा र्ना वा
ु ट
चटयाङ्गका कारण सस्ल्कर्न पुगि ।
यस्तो आगो जिंगल, रुख, झाडी र
िरमा एकदम निटो फैललन्ि ।

यस ककससमको ववपजततमा
के के िुन सक्र्छ ?
ठूल्ठूला िेत्रहरू जिंगल, झाडी र काठका
िरहरूमा आगो फैललर्ने हुन्ि । आगो
नर्नकै निटोनिटो फैललन्ि । डिे का
रुखहरू िल्र्न सक्छिर्न ् । आगलागी
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भएको इलाकाको पार्नी दवु षत भई
वपउर्न र भााँडा माझ्र्न अयोगय हुर्न सक्छि ।

मैले के गर्ना सक्छिु ?
हहउाँ दमा आफ्लर्नो न्यार्नोका लागग वा
ताप्र्न िरलभत्र वा बाहहर दाउराको आगो
फुक्छर्ने/बाल्र्ने काया र्नगर्नुा होला ।
चुलोर्नस्जकै प्लास्स्टक, काजगका झोला
वा

आगोले

सस्जलै

हटप्र्न

सक्छर्ने

गचजबबज र्नराख्र्नु होला ।
डिे लो लागेको बखत तपाईं िरबाहहर
हुर्नुहुन्ि भर्ने त्यो िेत्रभन्दा पर
सरु क्षित ठाउाँ नतर जार्नु होला ।
यहद प्रहरीले उक्छत ठाउाँ िाड्र्ने नर्नदे शर्न
हदएमा वा 'तपाईंको िर खाली
गर्र्नह
ु ोस ्' भर्नेमा मान्र्नु होला ।
यिााँ सलस्ट िररएका ववपद्िरू मान्र्छे ले िदाग िुने ववपद् िुन ् । यस्ता
इमिेन्सीिरू व्यजक्त वा समुिले िरे का कायगका कारण ससजिगत िुने िदगर्छन ् ।

खतरनाक पदाथगको
13
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रसायनर्नक पदार्थाहरू स्वाभाववक रुपले
ववस्फोटक, आगो हटप्र्ने, प्रज्वलर्नशील,
ववषालु र रे डडयोधमी प्रकृनतका हुन्िर्न ् ।
यस्ता पदार्थाहरूको जर्थाभावी प्रयोगले
जीवर्न, स्वास््य र सम्पनतमा हार्नी
प-ु याउर्ने हुर्न सक्छिर्न ् ।

यस ककससमको ववपजततमा
के के िुन सक्र्छ ?
यस्ता सामग्रीहरू हदर्नहदर्नै राजमागामा,
रे लमा, पार्नीजहाजमा र पाइपलाइर्नहरूबाट
ओसारपसार हुन्िर्न ् । ती वस्तुहरूको प्रयोग,
उत्पादर्न, भण्डारण र ओसारप्रसार गदाा
ट्यािंकीबाट चुहहएमा खतरार्नाक हुर्ने र
पड्फकर्न सक्छर्ने, आगलागी हुर्नसक्छर्ने जोखखम
ि ।
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मै ले के गर्ना सक्छिु ?
इमजेन्सीमा सम्पका गर्नुा पर्ने व्यस्क्छतहरूको
फोर्न वा सम्पका ललस्ट बर्नाइ राख्र्नु होला
। इमजेन्सी सूचक आवाज साइरर्न
सन्
ु र्नह
ु ोला, आफ्लर्नो सम्पका ललस्टका कुर्नै
मान्िे , रे डडयो र टीभीबाट के कस्तो गर्ने
भर्नेर नर्नदे शर्न सुन्र्नु होला । यहद सााँस्च्चकै
खतरा लागयो भर्ने ९११/911 मा फोर्न
गर्नुह
ा ोस ् ।

आणववक इमिेन्सी

ववपद्को पररभाषा
म्यासाच्यस
ु ेट्समा र र्नस्जकै र्थुप्रै आणववक
उजाा उत्पादर्न स्र्थलहरू िर्न ् । तीमध्ये
कुर्नै एकमा इमजेन्सी प-यो भर्ने
वररपररका बालसन्दालाइ पनर्न खतरा हुन्ि
। यी केन्रहरूबाट बबजुली उत्पादर्न हुन्ि
।

यस ककससमको ववपजततमा
के के िुन सक्र्छ ?
तपाईंले इमजेन्सी सूचक आवाज; साइरर्न

15
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वा हर्ना सुन्र्न सक्छर्नुहुर्नेि । कहहलेकाही
इमजेन्सीलाई सम्हाल्र्न सफकन्ि ।
अर्थवा तपाईंले िर िोडेर प्रहरीले भर्नेको
नर्नस्श्चत ठाउाँ मा गएर बस्र्नु पर्ने पनर्न
हुर्नसक्छि ।

मै ले के गर्ना सक्छिु ?
यहद तपाईंले इमजेन्सी सूचक आवाज
साइरर्न वा हर्ना सन्
ु र्नु भयो भर्ने रे डडयो र
टीभी खोली इमजेन्सी कमाचारी ले के
भर्नेका िर्न ् भर्नेर सुन्र्नु पिा । के
भइरहे को हो भर्नेर आफूले गचर्नेका
मान्िे लाई फोर्न गर्नुाहोस ् । यहद स्र्थार्नीय
अगधकारीहरूले आफ्लर्नो िर िोड्र्नु र
नर्नस्श्चत तोफकएको ठाउाँ वा आवासमा
जार्नु भर्नेको ि भर्ने मान्र्नु होला ।

ववपद्को पररभाषा
आतंकवाद

व्यस्क्छत, समाज वा सरकारलाई हहिंसा वा
बलद्वारा डर दे खाउर्ने, सताउर्ने गररन्ि
भर्ने त्यो आतिंकवाद हो । आतिंक लसजार्ना
गर्ने मानर्नसलाई आतिंककारी भनर्नन्ि ।

16
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यस ककससमको ववपजततमा
के के िुन सक्र्छ ?
अज्ञात व्यस्क्छत वा समूहबाट पनर्न
आक्रमण ्, हत्या वा मान्िे को अपहरण हुर्न
सक्छि । सार्ना वा ठूला ववष्फोटद्वारा
भत्काउर्ने, ध्विंस गर्ने काया हुर्न सक्छि ।

मै ले के गर्ना सक्छिु ?
आतिंकवादी काया लसनतलमती हुर्ने गदै र्न ।
अमेररकाको सरकारले हामी बालसन्दालाई
सुरक्षित र स्वस््य राख्र्न कडा मेहेर्नत
गरररहे को हुन्ि । तर केहह भई हाल्ि फक
भर्नेर हामी सधैं चर्नाखो र सजग भइरहर्नु
पिा । शिंकास्पद र अर्नौठो गनतववगध र
व्यवहारप्रनत सधैं चर्नाखो भइरहर्नु पिा ।
अपररगचत व्यस्क्छतले हदएको कुर्नै पोका
र्नललर्नु होला । आफ्लर्नो सामार्न र झोला,
गुन्टा कहीिंकतै र्निाड्र्नु होला ।
दै ववक ववपजतत र कसरी सरु क्षक्षत रिने भन्नेबारे
थप िानकारी चाहिएमा यो वेबसाइट िे नुग िोला:
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तयार रिनि
ु ोस ् इमजेन्सी आउर्नु अगावै सिंभाववत र्नोक्छसार्न र खतराबाट
बाँच्र्नका लागग

इमिेन्सी बट्टा बनाउनु िोस ् त्यस्ता बट्टा धेरै फकलसमका र फकन्र्न वा
पाउर्न पनर्न गाह्रो िै र्न । तपाईं र तपाईंको पररवारका लागग के के चाहहन्ि
भर्नेर नर्नणाय गर्ने तपाईंले हो । इमजेन्सी सामग्री बट्टामा कस्म्तमा नर्नम्र्न
कुराहरू हुर्नु पदा ि:


पार्नी, एकजर्नालाई हदर्नको एक गयालेर्नका दरले कस्म्तमा तीर्न हदर्नको
लागग वपउर्न, सफाइ गर्ना, दााँत माझ्र्नका लागग;



कस्म्तमा तीर्न हदर्नका लागग रे डडमेड वा बट्टाबन्द खार्नेकुराहरू;



ब्याट्रीले बज्र्ने रे डडयो र पयााप्त ब्याट्रीहरू;



फ्लल्यासलाइट र पयााप्त ब्याट्रीहरू;



प्रार्थलमक उपचार बाकस (औषधी र उपचारमा प्रयोग हुर्ने सामार्नसहहत)



इमजेन्सीमा मद्दतको सिंकेत गर्ना लसठ्ठी,



प्रदवू षत हावा रोक्छर्ने धल
ु ो िान्र्ने मख
ु ौटो मास्क र कतै बस्र्ने स्र्थार्न
बर्नाउर्न प्लास्स्टकका ठूल्ठूला पाता र डक् ट-टे प
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पेचकस, वपलास जस्ता सामग्री (सुरिाका लागग गयासलगायत अन्य
युहटललटी, आवश्यक सेवा बन्द गर्नप
ुा -यो भर्ने



खार्नेकुराको हटर्नको बट्टा खोल्र्ने ओपर्नर (मेलसर्नवाला है र्न; हाते)

जब इमजेन्सी बट्टाका लागग सामग्री जट
ु ाउर्नु भएपनि अन्य यी र्थप सामार्न
पनर्न र्थवप राख्र्ने सोच्र्नुहोस ्:


औषगध, स्वास््य सामग्री र चस्मा



लशशुको झोल खार्नेकुरा फमल
ुा ा र डाइपर



पालेका जर्नावरको खार्ना र त्यसका लागग पयााप्त पार्नी



र्नगद वा ट्राभलसा चेक र खुरा पैसा



पररवारका महत्वपूणा कागजात जस्तै इन्सुरेन्स पोललसीको कागजात,
पररचयपत्र आईडी, बैंक खाताको जार्नकारी पार्नीले र्नलभज्र्ने गरर
सस्जलै बोक्छर्न लमल्र्ने झोलामा राख्र्नह
ु ोस ् ।
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फेर्र्ने सम्पूणा कपडाहरू, जसमा लामा-बाहुले कमीज, लामो पाइण्ट र
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िरे लु धुलाई गर्ने स्ब्लच र औषगध िर्ने - र्नौ भाग पनर्न र एक भाग

स्ब्लच लमसाएर िोलेको झोललाइ फकटाणुर्नाशकका रुपमा प्रयोग गर्ना

सफकन्ि वा इमजेन्सीमा एक गयालेर्न पार्नीमा १६ र्थोपा रे गल
ु र िरे लु
स्ब्लच लमसाउाँ दा पार्नी प्रयोग योगय हुन्ि तर बासर्नायुक्छत, रिं गगर्न वा
साबुर्न लमलसएको स्ब्लच भर्ने प्रयोग र्नगर्नुा होला ।


फायर एस्स्टङ्गगुइसर / आगो नर्नभाउर्ने यन्त्र



पार्नीले र्नलभज्र्ने बट्टालभत्र सलाई



महहलाका लागग चाहहर्ने सामग्री र व्यस्क्छतगत सरसफाई सामग्री

 कागजका गगलास, प्लेट, पेपर टावल प्लास्स्टकको चम्चा कााँटा आहद
 कागज र लससाकलम
 फकताब, खेल्र्ने कुराहरू, कोठे पद खेल-फकताब र केटाकेटीका अन्य
सामग्री
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थािा पाइराख्नि
ु ोस ् इमजेन्सी पदाा तपाईंलाई मद्दत गर्ना सक्छर्ने
महत्वपण
ू ा मान्िे हरूका सम ्पकाबारे

फोन िनुग
पने
नम ्बर

कसलाई फोन

कततखेर

िने ?

फोन िने ?

911

प्रिरी, दमकल र

९११

एम्बुलेन्स

अमेररकालभत्र जर्न
ु सक
ु ै ठाउाँ बाट
पनर्न आपतकाललर्न वा इमजेन्सी
पदाा

211
२११

म्यासाच्यस
ु ेट्स
211/२११

स्वास््य र मार्नवीय
सेवासम ्बन्धी तपाईं रहे को
िेत्रमा भएका सरकारी सेवा,
गैरसरकारी सिंस्र्था, सहयोगी
सिंस्र्था, स्वयिंसेवक अवसर,
चन्दा-दार्नसम ्बन्धी कायाक्रम र
अन्य स्र्थार्नीय स्रोतहरू

1-888872-5458
21
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ु ेट्स

टे रोररज्म टीप लाईन

यहद तपाईं आतिंकवादबाट
जोगगर्न र त्यसववरुद्ध बिी
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जान्र्न इच्िुक हुर्नुहुन्ि वा कुर्नै
शिंकास्पद आतिंककारी
गनतववगधबारे प्रहरीलाई
जार्नकारी हदर्नु ि भर्ने

1-800222-222

ववर् तनयन्त्रण

१-८००२२२ १२२२

कोही कसैले ववष खाएको वा
खव
ु ाइएको वा लागेको ि भर्ने,
ववष नर्नयन्त्रण किमा ववलभन्र्न
भाषाका दोभाषेहरू पनर्न िर्न ।

आपत पदाग (इमिेन्सीमा) सम ्पकग िनुप
ग ने वा सककने मातनसिरूको फोन
नम ्बर तपाईंसाँि िुनुपर्छग । तयस्ता इमिेन्सी सम ्पकग भनेका तपाईंका पररवार
कै सदस्य, साथी, तर्छमेकी, सामुदातयक केन्र, डाक्टर र केस-वकगर आदीका
फोन

व्यजक्तको नाम
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व्यजक्तको नाम

तपाईंसाँिको सम ्बन्ध
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फोन नम ्बर

यहद तपाईंसाँि इन्टरनेटको पिुाँच र्छ भने तपाईंले आपतकाल (इमिेन्सी)मा
सुरक्षक्षत रिन तलका वेबसाइटिरू पतन िे री िानकारी सलनु िोला ।
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संस्थाको नाम

वेबसाइटको ठे िाना

उपलब्ध भार्ािरू

म्यासाच्यस
ु ेट्स

www.mass.gov/me
ma/ready

अिंग्रेजी

www.mass.gov/dph/rea
dy

अिंग्रेजीमा र ववलभन्र्न

इमिेन्सी

म्यानेिमेन्ट
एिेन्सी

म्यासाच्युसेट्स
डडपाटग मेन्ट अफ

भाषामा अर्नुवादका

लागग इन्टरर्नेट बटर्न

पजब्लक िे ल्थ

गर्थच्र्न लमल्र्ने

Mass211 म्यास २११

www.mass211.org

अिंग्रेजी

फेडरल इमजेन्सी

www.ready.gov

अरे बबक, अिंग्रेजी,

म्यार्नेजमेन्ट

स्पेनर्नस, फ्रेन्च, है हटयर्न

एजेन्सी

क्रेओलल, रलसयर्न,
टगालोग, लभयतर्नामी,
कोररयर्न, चाइनर्नज,

सेन्टर फर डडस्जज

जापार्नीज ्, हहन्दी, उदा ू

www.bt.cdc.gov

अिंग्रेजी, स्पेनर्नस, अन्य

कन्ट्रोल एन्ड

ववलभन्र्न भाषामा

प्रीभेन्सर्न, इमजेन्सी

ववषयअर्नस
ु ार

प्रीपेएडार्नेस
Healthy Roads
Media हे ल्दी रोड्स

www.healthyroads
media.org

अिंग्रेजी, स्पेनर्नस,
अरे बबक, चाइर्नीज,
अहमेररक, भट
ू ार्नीज,
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बोस्स्र्नयर्न, बलमाज,

लमडडया

फारसी, फ्रेन्च, हमोङ,
करे र्न, खमेर,् फकरुन्डी,
कोररयर्न, कुहदा स ्,

लाईबेररयर्न ्, अिंग्रेजी,

लाओलसयर्न ्, र्नेपाली,
रलसयर्न ्, सोमाली,

स्वाहहली, टगालोग ्,

हटग्रीनर्नया, लभयतर्नामी

तपाईंका कुनै प्रश्न र्छन ् र तीनको उततरमागथ पाउनु भएन भने
तपाईंले तलका कुनै एक रे फ्युिी एन्ड इसमग्रेसन ससभगस

एिेन्सीका अकफसमा सम ्पकग राख्नुिोला । सम्पकग िदाग तपाईं
बसेको ठाउाँ को नजिकको अकफसमा िनुग िोला ।
संस्थाको नाम

संस्था

एिेन्सीको ठे िाना

(एिेन्सी)

एिेन्सीको
फोन नम ्बर

रिे को स्थान
International
Institute of New
England इन्टरनेसनल

Boston
बोस्टर्न

1 Milk Street, 4th
Floor, Boston, MA
02109
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इजन्स्टच्युट अफ न्यु

इङ्ल्यान्ड
Catholic Charities of
Boston क्याथोसलक

617-6959990

Boston
बोस्टर्न

51 Sleeper Street,
Boston, MA 02210

617-4649100
६१७-४६४-
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च्याररहटि अफ बोस्टन

९१००

International
Institute of New
England इन्टरनेसनल

Lowell
लोअल

155 Merrimack
Street, 5th Floor,
Lowell, MA 01852

978-4599031
९७८-४५९९०३१

इजन्स्टच्युट अफ न्यु
इङ्ल्यान्ड
Jewish Family
Service of Western
Mass जिउइस

Springfield
स्प्रीङफफल्ड

फ्यासमली ससभगस अफ

15 Lenox St,
Springfield,
MA 01108

Services लुथरन
सोसल ससभगसेस

Lutheran Social
Services लुथरन

West
Springfield
वेस्ट

स्प्रीङफफल्ड

Worcester
वुस्टा र

सोसल ससभगसेस
Refugee &
Immigrant
Assistance Center
ररफ्यि
ु ी एन्ड
इसमग्रेसन अलसस्टे न्स
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४१३-७३७२६०१

वेस्ट म्यासाच्युसेट्स
Lutheran Social

413-7372601

Lynn
ललर्न

593 Main
Street,
Springfield,
MA 01089

413-7870725

51 Union
Street,
Worcester,
MA

508-7541121

20 Wheeler
Street, Suite
401, Lynn,
MA, 01902

781-5930100

४१३-७८७०७२५

५०८-७५४११२१

७८१-५९३०१००
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