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इभ्याक्यूएशन (ठाउँ खाल� गन�) 
तथा 

आपातकाल�न आश्रयका बारेमा दस प्राय सो�धएका प्रश्नहरू 

Anchorage आपातकाल�न व्यवस्थापन कायार्लय 
मुख्य : (907) 343-1400 

 

आपातकाल�न अवस्था लाइन : (907) 343-4701 www.muni.org/oem 
 
1. Anchorage �ेत्रमा इभ्याक्यूएशन वा आपातकाल�न आश्रयको आवश्यकता पनर् सक्ने मुख्य कुन कुन खतराहरू छन?्  
• ठूलो तीव्रताको भुकम्प : भुकम्पहरू Anchorage को सबभन्दा गम्भीर तथा सदैव रहने खतरा हो। साउथ सेन्ट्रल अलास्कामा 
�नय�मत रूपमा ससाना भुकम्पहरू आउने गरेता प�न, यसबाट ��त भने हँुदैन वा कम ैमात्र हुन्छ। यद्य�प, सन ्1964 को जस्त ै
तीव्र भुकम्पले प्रमुख पूवार्धार तथा भवनहरू ��त प�न गनर् सक्छ जसको कारण उल्लेख्य मात्रामा स्थानीय मा�नसहरूलाई प्रभाव 
पनर् सक्छ।  
https://www.ready.gov/earthquakes  

• डँडलेो : यु.एस.् कृ�ष वन सेवा �वभागद्वारा Anchorage लाई डँडलेोको जो�खममा रहेको समुदाय 
भनेर घोषणा ग�रएको छ। जो�खमको कारणहरूमा आगोको उच्चतम खतरा भएको अवस्थामा सिजल ैजल्न सक्ने कडा काठका 
रुखहरू तथा कोणधार� रुखहरू भएको �म�श्रत वनहरू पदर्छन।् यस ैग�र, मौसमी डँडलेोहरू प्र�त सम्बेदनशील समग्र वन 
�ेत्रहरूमा आवा�सय तथा ग्रा�मण टोल विस्तहरू प�न बसेका छन।् 
https://www.ready.gov/wildfires  

• गम्भीर मौसम : साउथ सेन्ट्रल अलास्काको गम्भीर मौसमद्वारा वज्रपात, हुर� बतास वा हावा हुन्डर� समेत तुफान, ठूलो अ�सना, 
तथा बाढ वा भल आउने लगायतका खतरनाक अवस्थाहरू उत्पन्न हुन सक्छ। यस अ�त�रक्त, अत्या�धक जाडो मौसमका साथै 
भार� �हमपात, जमेको वषार् वा अ�सना, तथा अत्या�धक कम तापमानको िस्थ�त प�न उत्पन्न हुन सक्छ।  
• ऊजार् सु�वधा (�बजलु�, ग्यास आ�द) मा बाधाहरू : प्राकृ�तक ग्यास प्रािप्तमा अस्थायी बाधा तथा �बजलु� नभएको  कारणले प�न 
�वस्था�पत बा�सन्दाहरूका ला�ग आपातकाल�न आश्रयहरूको व्यवस्था गनुर् पन� िस्थ�त उत्पन्न हुन सक्छ। उक्त प्रकारका 
अवस्थाहरू प्राय सी�मत रहने गदर्छ तर चारै�तर फै�लन प�न सक्छ।  

छुगाक इलेिक्ट्रक  907-762-7888 http://www.chugachelectric.com/ 
ML&P – म्यू�न�सपल पावर एण्ड लाईट 907-279-7671 https://www.mlandp.com/ 
MEA – मातानुस्का इलेिक्ट्रक एसो�सएशन 907-696-7697 http://www.mea.coop/ 
एनस्टार 907-334-7788 https://www.enstarnaturalgas.com/  
   

 
2. मेरो �ेत्रमा खतरनाक अवस्थाहरूबारे मैले कसर� ताजा जानकार� पाइ रहनु?  
• तपा� बस्ने �ेत्रमा प्रभाव पानर् सक्ने सम्भा�वत खतराहरूबारे जानकार�का ला�ग स्थानीय प्रसारण माध्यमहरू सुन्दै गनुर्होस।्  
• जन सुर�ा �नकायहरूबाट इमेल, टेक्स्ट सन्देश, तथा अन्य सामािजक �म�डया माफर् त सावर्ज�नक सूचना 

तथा चेताउनीहरू प्राप्त गनर् �नःशलु्क सेवा NIXLE मा दतार् गनुर्होस।् तपा�को Anchorage िजप कोडलाई 888-777 मा 
टेक्स्ट सन्देश पठाएर तपा�ले सिजलै NIXLE का ला�ग दतार् गनर् सक्नहुुन्छ। तपा�ले NIXLE.com मा लगइन गरेर प�न 
इमेल तथा टेक्स्ट सन्देशका ला�ग दतार् गनर् सक्नुहुन्छ। 
• प�रिस्थ�तबारे वतर्मान जानकार�का ला�ग तथा आपातकाल�न वा खतरा पूणर् अवस्थाहरू उत्पन्न भएमा कुनपै�न �वशषे �नद�शनहरूका ला�ग स्थानीय 
प्रसारण माध्यम तथा NIXLE मा �नरन्तर रूपमा बुझ्ने गनुर्होस।्  
• तपा�ले 2-1-1 मा डायल प�न गनर् सक्नुहुन्छ, जहाँबाट कल म�नटरहरूमा प�रिस्थ�त, इभ्याक्यूएशन �नद�शन, तथा आपातकाल�न आश्रय स्थलहरूबारे 
जानकार� उपलब्ध हुनेछ।  
• Anchorage आपातकाल�न अवस्था लाइन 907-343-4701 बाट एउटा पूवर्-रेकडर् ग�रएको सन्देश माफर् त प्रभा�वत �ेत्रका बा�सन्दाहरूका ला�ग 
अद्याव�धक जानकार� तथा �नद�शनहरू प्राप्त गनर् स�कन्छ।  

भुकम्प 

डँडलेो 

  

http://www.muni.org/oem
https://www.ready.gov/earthquakes
https://www.ready.gov/wildfires
http://www.chugachelectric.com/
https://www.mlandp.com/
http://www.mea.coop/
https://www.enstarnaturalgas.com/
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• आपातकाल�न व्यवस्थापन कायार्लयको वेबपषृ्ठ www.muni.org/oem प�न वतर्मान जानकार� तथा �नद�शनहरूको एउटा राम्रो स्रोत हो।  
 

3. मैले इभ्याक्यूएट गनुर् पछर्  भनेर मलाई कसर� थाहा हुनेछ?  
• वास्तवमा न ैइभ्याक्यूएशन आवश्यक भएमा जन सुर�ा अ�धकार�हरूले ज�त सक्दो प�हला न ैसूचना �दने प्रयास 
गन�छन।् कुनै तात्का�लक खतरा (डँडलेो वा अन्य खतरा) हँुदा प्रहर� अ�धकृत तथा अन्य जन सुर�ा अ�धकार�हरूले 
प्रभा�वत �ेत्रको बा�सन्दाहरूलाई सोझै सूचना �दनेछन।् उनीहरूले घर घर गएर, जन सूचना सम्बोधन प्रणाल� माफर् त, 
वा यी दवुै �मलाएर यसो गनर् सक्छन।्  
• स्थानीय प्रसारण खबर �म�डया तथा NIXLE मा बुझ्दै गनुर्होस ् – �यनीहरूले प�न इभ्याक्यूएशन सतकर् ता तथा 

चेताउनी �दन्छन।् 
 
4. इभ्याक्यूएशन मागर्बारे मलाई कसर� थाहा हुनेछ?  
• इभ्याक्यूएशन मागर्हरूबारे जन सुर�ा अ�धकार�हरूले वतर्मान तथा अपे��त प�रिस्थ�तका आधारमा साथ ैखतरा वा खतराको 
प्रकृ�त अनुसार �नणर्य गन�छन।् इभ्याक्यूएशनको आदेश आउनु भन्दा प�हला न ैज�त सक्दो सम्म चाँडो बा�सन्दाहरूलाई अपे��त 
इभ्याक्यूएशन मागर्बारे जानकार� उपलब्ध गराउन हर सम्भव प्रयास ग�रने छ।  
•  ख्याल रा�ुहोस ्प�रिस्थ�त बद्लेमा तपा�को सुर�ाको सु�निश्चत गनर्का ला�ग इभ्याक्यूएशन मागर्मा हेरफेर गनुर् पन� हुन सक्छ। 
बा�सन्दाहरू �नधार्�रत मागर्मा रहने सु�निश्चत गनर् Anchorage प्रहर� अ�धकृतहरूद्वारा ट्रा�फक �नयन्त्रण �बन्दहुरू स्था�पत ग�रने छ। तपा�को 
सुर�ाको सु�निश्चत गनर्का ला�ग कृपया जन सुर�ा अ�धकार�हरूको �नद�शनहरूको पालन गनुर्होस।् 
 
5. य�द मसँग यातायातको साधन छैन वा इभ्याक्यूएशनमा सहायता चा�हएमा के गनुर्?  
• आदेश �दइएको इभ्याक्यूएशनहरूमा य�द आवश्यक परेमा यातायात आवश्यकताहरूमा टेवा पुयार्उन नगरपा�लकाको स्वा�मत्व र सञ्चा�लत स्रोतहरूको 
प्रयोग गनर् स�कने छ।  
• तपा�सँग इभ्याक्यूएट गनर्का ला�ग व्यिक्तगत यातायातको साधन छैन भने शरुुमा तपा�लाई सम्पकर्  गदार् न ै बा�सन्दाहरूले जन सुर�ा 
अ�धकार�हरूलाई थाह �दन ुजरुर� छ।  
• �वशषे व्यवस्थाहरूको आवश्यकता पन� व्यिक्तहरूलाई यस्तो सेवा आवश्यक भएमा प्यारा-ट्रािन्जट (�वशषे यातायात सु�वधा) सेवाहरू उपलब्ध गराइने 
छ।  
 

6. मेरो पाल्तु पसुहरूका बारेमा के हुन्छ?  
• प�रवारको सदस्यहरूका साथ,ै बा�सन्दाहरूले उनीहरूको घरको पाल्तु पस ुवा सेवा पसहुरूलाई प�न इभ्याक्यूएट गन� योजना 
बनाएको हुनु पछर्। घरको पाल्तु पसहुरू भनेको सामान्यतया आवा�सय पाल्तु पसुका मा�लकहरूसँग हुने साना पसुहरू जस्त ैकुकुर, 
�बरालो, वा उस्तै अन्य पसुहरू हुन।्  

• घरको पाल्तु पसुहरूमा नौलो प्रकारको वा खतरनाक पसुहरू जस्तै साँप, बाँदर, गाईवस्त ुवा गोठमा पालेको पस,ु तथा घरमा राखेको जङ्गल� पसुहरू 
होइनन।्  
• आदेश �दइएको इभ्याक्यूएशनमा आफ्न ैयातायात नभएका बा�सन्दाहरूका ला�ग, घरको पाल्तु पसुहरू प�न उनीहरूको मा�लक सँग ैनगरपा�लकाद्वारा 
उपलब्ध यातायातमा आउन सक्छन।् नगरपा�लका यातायातमा चढेको बेला इभ्याक्यएूशन अव�धमा पाल्तु पसुहरू सदा मा�लकको �नयन्त्रणमा रहनु 
पछर्। 
• मा�लकहरूले इभ्याक्यूएशनको बेला पाल्त ुपसुका ला�ग कुन आपू�त र्हरू �लएर आउनु पछर्  सोबारे अ�त�रक्त जानकार� Anchorage आपातकाल�न 
व्यवस्थापन कायार्लयबाट पाउन स�कन्छ।  
 
7. मेरो घोडा तथा अन्य वस्तुहरूलाई च� के गनुर्?  
• नगरपा�लकासँग आपातकाल�न बेलामा वस्तुहरू वा गोठको पसुहरू इभ्याक्यूएट गन� वा देखभाल गन� कुनै स्रोत वा �मता 
छैन। आपातकाल�न अवस्थामा उनीहरूको पसुहरूको सुर�ा तथा कुशलताको सु�निश्चत गनुर् पसु मा�लकहरूको िजम्मेवार� हो।  
• स्थानीय गाईवस्तुका मा�लकहरूलाई आपातकाल�न अवस्था तथा प्रकोपको बेला एकअकार्लाई सहयोग गनर् परस्पर सहयोग 
सञ्जालहरूमा भाग �लन वा गठन गनर् प्रोत्साहन ग�रन्छ। 
• वस्तुहरूका मा�लकहरूलाई खतरा पूणर् अवस्थाहरू आउँदा उनीहरूको पसुहरूलाई चाँड ैइभ्याक्यूएशन गन� �वषयमा सोच्न प्रोत्साहन ग�रन्छ। 
 

डँडलेोमा 
इभ्याक्यूएशन
को मागर् 

 

http://www.muni.org/oem
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8. आपातकाल�न आश्रयहरू कहाँ छन?् 
• जन सुर�ा अ�धकार�हरूले आपातकाल�न आश्रयहरूको ठेगानाबारे सके सम्म चाँडो बा�सन्दाहरूलाई सूचना �दनेछन।् आपातकाल�न 
आश्रय गहृहरू भनेको स्कूल, कुनै नगरपा�लका गहृ, वा कुनै �नजी स्वा�मत्वको वा भाडामा �लइएको गहृ प�न हुन सक्छ।  
• इभ्याक्यूएशन मागर्हरूमा जस्तै, आपातकाल�न आश्रयहरू प�न अवस्था तथा प्रभा�वत �ेत्रको �नकटताका आधारमा चयन ग�रन्छ। 

�वस्था�पत हुने मा�नसहरूको सङ्ख्याले प�न आपातकाल�न आश्रयका ला�ग प्रयोग ग�रने गहृहरूको स्थान र प्रकारमा फरक पछर्।  
• आपातकाल�न आश्रय स्था�पत हँुदै गदार् इभ्याक्यूएशन गन� बा�सन्दाहरूलाई प�हला कुनै अस्थायी �रसेप्शन केन्द्रमा रा� स�कन्छ। 
• सामान्यतया, नगरपा�लकाद्वारा स्था�पत आपातकाल�न आश्रयहरू रेड क्रसले व्यवस्था गछर्। �वस्था�पत बा�सन्दाहरूका ला�ग आपातकाल�न 
आश्रयमा खानाको व्यवस्था आश्रय व्यवस्थापन कमर्चार�द्वारा ग�रने छ।  
• आश्रयमा के के ल्याउन ुभनेर अ�त�रक्त जानकार� रेड क्रस वा आपातकाल�न व्यवस्थापन कायार्लयबाट पाउन स�कन्छ।  
 
9. के आपातकाल�न आश्रयमा मेरो पाल्तु पसुहरू मसँग रहन सक्छ? 
• आपातकाल�न आश्रयमा पाल्तु पसहुरूलाई अनुम�त छैन। मा�लकहरूले आफू आश्रयमा हँुदा उनीहरूको पाल्तु पसुहरूलाई रा� ेव्यवस्था गनुर् पछर्  वा 
कुनै साथीलाई �यनीहरूको देखभाल गनर् लगाउन ुपछर्।  
• सेवा कुकुर तथा साना सेवा घोडाहरूलाई मात्र, अमे�रकन्स �वद �डजेब�ल�ट एक्ट (ADA) द्वारा सी�मत तथा प�रभा�षत भए अनुसार, आपातकाल�न 
आश्रयमा अनुम�त �दइने छ।https://www.ada.gov/service_animals_2010.htm 
• उल्लेखनीय सङ्ख्यामा मा�नसहरू र पाल्तु पसुहरू �वस्था�पत हुन गएको ठूलो इभ्याक्यूएशनहरूका ला�ग, नगरपा�लकाले आपातकाल�न पाल्तु पसु 
आश्रय स्था�पत गन�छ।  
• आपातकाल�न पाल्तु पस ुआश्रय भनेको पाल्तु पसु आवास सेवा जस्तो होइन; पाल्तु पसु मा�लकहरूले आपातकाल�न पाल्तु पस ुआश्रय स्थलहरूमा 
उनीहरूको पाल्तु पसुहरूको देखभाल गन� अपे�ा रा� स�कन्छ।  
• पाल्तु पस ुमा�लकहरूबाट के के अपे�ा रा�खन्छ भनेर अ�त�रक्त जानकार� नगरपा�लका पस ुस्याहार तथा �नयन्त्रण केन्द्रबाट पाउन स�कन्छ। 
 
10.  मेरो घर फ�कर् न सुर��त भएको मलाई कसर� थाहा हुन्छ? 
• घर �फतार् हुन सुर��त भएप�छ जन सुर�ा अ�धकार�हरूले बा�सन्दाहरूलाई मुख्यतः प्रसारण माध्यम, NIXLE, तथा सामािजक �म�डया साइट माफर् त 
बताउने छन।्  
• आपातकाल�न आश्रय साइटहरूमा बा�सन्दाहरूलाई घर जान सुर��त हुने समयका बारेमा बुझ्न सहायता गन� जानकार�हरू प�न �दइएको हुन्छ।  
• प्रहर�, अिग्न तथा आपातकाल�न व्यवस्थापन कायार्लय जस्ता �वभागका वेबसाइटहरूमा प�न घर जान सुर��त हुने समयका बारेमा नाग�रकहरूलाई 
ताजा जानकार� �दइ रा�खन्छ। 
 

Anchorage प्रहर� �वभाग 
फेसबूक https://www.facebook.com/APDInfo  
ट्�वटर https://twitter.com/APDInfo  
नगरपा�लका वेबसाइट http://www.muni.org/departments/police/pages/default.aspx  
 

Anchorage अिग्न �वभाग 
फेसबूक https://www.facebook.com/pages/The-Anchorage-Fire-Department 
ट्�वटर https://twitter.com/afdinfo  
नगरपा�लका वेबसाइट http://www.muni.org/departments/fire/pages/default.aspx  
 

आपातकाल�न व्यवस्थापन कायार्लय 
फेसबूक https://www.facebook.com/AnchorageOEM  
ट्�वटर https://twitter.com/Anchorage_OEM  
नगरपा�लका वेबसाइट http://www.muni.org/departments/oem/pages/default.aspx  
 

https://www.ada.gov/service_animals_2010.htm
https://www.facebook.com/APDInfo
https://twitter.com/APDInfo
http://www.muni.org/departments/police/pages/default.aspx
https://www.facebook.com/pages/The-Anchorage-Fire-Department
https://twitter.com/afdinfo
http://www.muni.org/departments/fire/pages/default.aspx
https://www.facebook.com/AnchorageOEM
https://twitter.com/Anchorage_OEM
http://www.muni.org/departments/oem/pages/default.aspx
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXxqGTk53TAhWFPRQKHalADXoQjRwIBw&url=http://www.gcisd-k12.org/Domain/2349&bvm=bv.152180690,d.cGc&psig=AFQjCNHZpnn5FMMO9xFRyLEhrKwoafJs_Q&ust=1492025615488074
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बा�सन्दाहरूले एउटा �कट (आवश्यक सामाग्रीहरूको झोला) बनाएर सम्पूणर् आपातकाल�न अवस्था वा  
प्रकोपहरूको : 

□ ला�ग तयार गनुर् पछर्! 
• 7 वा धेरै �दनको आपू�त र्हरूको ला�ग एउटा शले्टर-इन-प्लेस �कट बनाउनुहोस ्र य�द तपा�को घर हतारमा छाड्नु पदार् �लएर 
�नस्कन एउटा सानो गो-�कट बनाउनुहोस!् 

• यसमा पानी, खानेकुरा, औष�ध, लुगाफाटो, नगद, साबुन ब्रस आ�द, स्वच्छताका सामाग्रीहरू, पाल्तु पस ुस्याहार सामाग्रीहरू,  
तथा खास जरुरत (सहायक साधन, �वशषे खाद्य, आ�द)हरू राखेको हुनुपछर्। 

□ योजना बनाउने! 
• तपा� कसर� सञ्चार गनुर् हुनेछ? तपा� कुन कुन कदमहरू चाल्नु हुनेछ? 

□ जानकार� �लइ रा�!े 
• Anchorage जन सुर�ाबाट टेक्स्ट, इमेल, फेसबूक, वा ट्�वटरद्वारा चेताउनी तथा सावर्ज�नक सूचनाहरू पाउन Nixle मा दतार् 
गनुर्होस।् तपा�को MOA िजप कोडलाई टेक्स्टबाट 888777 मा पठाउनुहोस ्वा Nixle.com मा अनलाईन नाम लेखाउनुहोस।्  

• स्थानीय खबर �म�डया सुन्नुहोस,् पढ्नुहोस,् हेनुर्होस,् र फोलो गनुर्होस।् 
योजना तयार गन�, गो-�कट बनाउने, तथा जानकार� प्राप्त गन� �वषयमा अ�त�रक्त जानकार� आपातकाल�न व्यवस्थापन कायार्लयबाट 
पाउन स�कन्छ। 
डँडलेो तत्परता… 
 
□ रे�ड! अिग्न-अनुकू�लत तथा तयार हुनुहोस!्  
व्यिक्तगत िजम्मेवार� �लनुहोस ्र डँडलेोको खतरा भन्दा धेरै प�हला न ैतयार गनुर्होस ्ता �क आगो लाग्दा तपा�को घर यसका ला�ग तयार रहोस।् 
तपा�को घरबाट झाडीहरू टाढा हटाएर बचाउ गनर् स�कने ठाउँ बनाउनुहोस।् घरको जग्गा वा बग�चा आ�दलाई अिग्न प्र�तरोधक बनाउनुहोस ्र तपा�को 
घरमा अिग्न-सुर��त �नमार्ण �व�धहरू अपनाएर ब�लयो बनाउनुहोस।् आपातकाल�न आपू�त र् तथा सरसामानहरूलाई एउटा सुर��त स्थानमा जम्मा 
पानुर्होस।् �नकास मागर्हरूको योजना बनाउनुहोस ्तथा घरमा बस्ने सबैजनालाई कायर् योजनाबारे थाहा छ भन्ने सु�निश्चत गनुर्होस।् 

□ सेट! प�रिस्थ�त जन्य चेतनाको �वकास गनुर्होस ्र कायम रा�ुहोस!् 
तपा�को आपातकाल�न वस्तुहरू प्याक गनुर्होस।् स्थानीय �म�डया, तपा�को स्थानीय अिग्न �वभाग तथा जन 
सुर�ाबाट आगोबारे ताजा खबर तथा जानकार�हरू �लएर सचेत रहनुहोस।् 
□ गो! चाँडो कदम चाल्नुहोस!् 
तपा�को व्यिक्तगत डँडलेो कायर् योजनाको पालन गनुर्होस।् यसो गनार्ले तपा�को सुर�ामा सहायता मात्र गन� होइन, 
तर अिग्न सुर�ा कम�हरूलाई आगोसँग लड्दा स्रोतहरूको सदपुयोग गनर् प�न सहायता गन�छ।  
 http://www.wildlandfirersg.org/Resident 
 

�कट बनाउनहुोस ्

एउटा योजना 
बनाउनहुोस ्

जानकार� पाउनहुोस ्

रे�ड, सेट, गो! 

रे�ड, सेट, गो! 

http://www.wildlandfirersg.org/Resident
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