
1 
 

ຖາມຄໍ າຖາມທີ່ ມັກຖາມເລື ້ ອຍໆສິ ບຂໍ ້ ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍອອກ  
ແລະ  

ການໃຫ້ທີ່ ພັກພິງສຸກເສີ ນ 
ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີ ນຂອງເມື ອງ Anchorage 

ເບີ ໂທຕ້ົນຕໍ: (907) 343-1400 
 

ສາຍດ່ວນກໍລະນີ ສຸກເສີ ນ: (907) 343-4701  www.muni.org/oem 
 

1. ໄພອັນຕະລາຍຕ້ົນຕໍຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ແອັນຊໍ ເຣດ Anchorage ແມ່ນຫຍັງທີ່ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມີ ການຍົກຍ້າຍອອກ ຫຼື  ໃຫ້ທີ່ ພັກພິງສຸກເສີ ນ?  
• ແຜ່ນດິ ນໄຫວຮຸນແຮງ: ແຜ່ນດິ ນໄຫວແມ່ນໄພຂ່ົມຂູ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ບໍ່ ສິ ້ ນສຸດຕ່ໍ Anchorage. ເຖິງແມ່ນວ່າລັດອາລາສກ້າ
ຕອນກາງທາງພາກໃຕ້ມີ ເຫດການແຜ່ນດິ ນໄຫວເລັກນ້ອຍເກີ ດຂຶ ້ ນປົກກະຕິກ່ໍຕາມ, ກ່ໍມີ ຄວາມເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍເຖິງບໍ່
ມີ ຫຍັງເສຍຫາຍເລີ ຍ. ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, ແຜ່ນດິ ນໄຫວຮຸນແຮງຄ້າຍຄື ກັບແຜ່ນດິ ນໄຫວທີ່ ຮູ້ສຶ ກໄດ້ໃນປີ  1964 ຈະເຮັດ
ໃຫ້ເກີ ດຄວາມເສຍຫາຍໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍພື ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອາຄານທີ່ ອາດຈະມີ ຜົນກະທົບຕ່ໍປະຊາກອນທ້ອງຖິ່ ນຈໍ ານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ.  
https://www.ready.gov/earthquakes  

• ໄຟປ່າ: ກະຊວງປ່າກະສິ ກໍາຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດໃຫ້ Anchorage ເປັນຊຸມຊົນມີ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ
ໄຟປ່າ. ປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ ເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມສ່ຽງປະກອບມີ ປ່າໄມ້ເນື ້ ອແຂງປະສົມ ແລະ ໄມ້ແປກ ທີ່ ພ້ອມຕິດໄຟໄດ້ງ່ າຍໃນສະ
ພາບທີ່ ມີ ອັນຕະລາຍຫຼາຍຈາກໄຟ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ບໍ ລິ ເວນທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຢູ່ໃນທ່ົວພ້ືນທີ່ ມີ ປ່າໄມ້ປົກ
ຫຸ້ມຈິ່ ງມີ ຄວາມສ່ຽງສູງຕ່ໍການເກີ ດໄຟປ່າຕາມລະດູການ. 
 

https://www.ready.gov/wildfires  
• ສະພາບອາກາດຮຸນແຮງ: ສະພາບອາກາດຮຸນແຮງຢູ່ໃນລັດອາລາສກ້າຕອນກາງທາງພາກໃຕ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີ ດມີ ສະ
ພາບອັນຕະລາຍ ທີ່ ປະກອບມີ ພະຍຸຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ, ລົມແຮງ ຫຼື  ລົມພະຍຸເຮີ ຣິ ເຄນ, ໝາກເຫັບໃຫຍ່ຕົກ ແລະ ນໍ ້ າຖ້ວມ ຫຼື  
ນໍ ້ າປ່າໄຫຼຫຼາກ. ນອກຈາກນ້ັນ, ສະພາບອາກາດໃນລະດູໜາວຮຸນແຮງສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກັບການເກີ ດມີ ຫິມະຕົກໜັກ, 
ຝົນ ຫຼື  ລະອອງຝົນເຢັນຈັດ ແລະ ອຸນຫະພູມຕ່ໍາຫຼາຍ.  
• ການເກີ ດລະເບີ ດຂອງໂຮງງານພະລັງງານ: ການເກີ ດລະເບີ ດຂອງແກ໊ສທໍາມະຊາດ ແລະ ການເກີ ດໄຟຟ້າດັບຊ່ົວຄາວ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີ ສະພາບຕ່າງໆໃນບ່ອນທີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງກ່ໍສ້າງສະຖານທີ່ ພັກພິງສຸກເສີ ນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ ຖື ກຍົກຍ້າຍ
ອອກນອກພ້ືນທີ່ . ຕາມປົກກະຕິນ້ັນ ສະພາບຕ່າງຕາມປະເພດເຫ່ົຼານີ ້ ມີ ການຈໍ າກັດໃນທໍາມະຊາດ ແຕ່ອາດຈະແຜ່ກະຈາຍ
ອອກໄປໄດ້.  

Chugach Electric  907-762-7888 http://www.chugachelectric.com/ 
ML&P - Municipal Power and Light 907-279-7671 https://www.mlandp.com/ 
MEA - Matanuska Electric Assn. 907-696-7697 http://www.mea.coop/ 
ENSTAR 907-334-7788 https://www.enstarnaturalgas.com/  
   

 
2. ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງແນວໃດກ່ຽວກັບສະພາບອັນຕະລາຍຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຂອງຂ້ອຍ?  
• ໃຫ້ຕິ ດຕາມຟັງຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆທີ່ ອາດຈະມີ ຜົນກະທົບໃນພື ້ ນທີ່ ບ່ອນທ່ານຢູ່ຈາກສື່ ຕ່າງໆທີ່ ເຜີ ຍແຜ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ ນ.  
• ລົງທະບຽນຮັບການບໍ ລິ ການຟຣີ ຂອງ NIXLE ເພື່ ອຮັບຄໍ າແນະນໍ າ ແລະ ການແຈ້ງເຕື ອນຈາກໜ່ວຍ
ງານຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ (Public Safety Agencies) ໂດຍທາງອີ ເມວ, ຂໍ ້ ຄວາມສ້ັນ ແລະ ສື່ ສັງຄົມ

ອອນລາຍຕ່າງໆ. ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໃຊ້ NIXLE ໄດ້ງ່ າຍໆ ໂດຍການສ່ົງລະຫັດໄປສະນີ ພ້ືນທີ່  Anchorage ຂອງ
ທ່ານໄປຫາ 888-777. ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ ້ າສູ່ລະບົບ NIXLE.com ເພື່ ອລົງທະບຽນໃຊ້ອີ ເມວ ແລະ ຂໍ ້ ຄວາມສ້ັນ. 
• ສື ບຕ່ໍຕິດຕາມສື່ ຕ່າງໆທີ່ ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ NIXLE ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບສະພາບຕ່າງໆ ແລະ ສໍ າລັບຄໍ າແນະນໍ າພິເສດໃດ
ໜ່ຶງໃນລະຫວ່າງເຫດການສຸກເສີ ນ ຫຼື  ເປັນສະພາບໄພຂ່ົມຂູ່ທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນມາ.  
• ທ່ານສາມາດກົດເບີ  2-1-1 ໄດ້, ເຊິ່ ງຈໍ ຕິດຕາມການໂທ (Call Monitors) ຈະມີ ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບສະພາບຕ່າງ, ຄໍ າແນະນໍ າການຍົກຍ້າຍອອກ ແລະ 
ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ໃຫ້ທີ່ ພັກພິງສຸກເສີ ນຕ່າງໆ.  
• ສາຍດ່ວນກໍລະນີ ສຸກເສີ ນຂອງ Anchorage ທີ່ ເບີ  907-343-4701 ມີ ຂໍ ້ ຄວາມຂໍ ້ ມູນຫ້ຼາສຸດທີ່ ບັນທຶກສຽງໄວ້ ແລະ ມີ ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບຜູ້ອາໄສຢູ່
ໃນພ້ືນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  
  

ແຜ່ນດິ ນໄຫວ 

ໄຟປ່າ 

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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• ໜ້າເວັບຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີ ນ ທີ່  www.muni.org/oem ຍັງແມ່ນແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນທີ່ ສໍ າຄັນອັນໜ່ຶງສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນປັດຈຸບັນ ແລະ 
ຄໍ າແນະນໍ າຄື ກັນ.  
 

3. ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກບໍ ?  
• ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຈະພະຍາຍາມອອກແຈ້ງການລ່ວງໜ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍເທົ່ າທີ່ ຈະຫຼາຍ
ໄດ້ ກ່ອນຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີ ການຍົກຍ້າຍອອກແທ້ໆ. ເມື່ ອໃດກ່ໍຕາມທີ່ ມີ ໄພອັນຕະລາຍຢູ່ໃກ້ຕົວ (ໄຟປ່າ ຫຼື  ໄພ
ອັນຕະລາຍອື່ ນໆ) ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຕໍາຫຼວດ ແລະ ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະອື່ ນໆຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ອາ
ໄສຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ. ພວກເຂົ າອາດຈະປະຕິບັດການແຈ້ງເລື່ ອງນີ ້ ໂດຍການໄປເຖິງທີ່ ບ້ານ, 
ຜ່ານລະບົບເຜີຍແຜ່ຕາມທີ່ ຢູ່ສາທາລະນະ ຫຼື  ການປະສົມປະສານທັງສອງອັນເຂົ ້ າກັນ.  
• ຕິດຕາມສື່ ທີ່ ອອກຂ່າວໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ NIXLE – ເຊິ່ ງພວກເຂົ າຍັງຈະແຈ້ງຄໍ າເຕື ອນ ແລະ ການເຕື ອນເລື່ ອງ

ການຍົກຍ້າຍອອກໃຫ້. 
 
4. ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ເສ້ັນທາງຍົກຍ້າຍອອກແມ່ນຫຍັງ?  
• ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະເປັນຜູ້ກໍານົດເສ້ັນທາງຍົກຍ້າຍອອກ ໂດຍອີ ງຕາມສະພາບການປັດຈຸບັນ ແລະ 
ຄາດການໄວ້ ພ້ອມທັງສະພາບຂອງໄພຂ່ົມຂູ່ ຫຼື  ໄພອັນຕະລາຍ. ຈະມີ ການນໍ າໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທຸກຢ່າງ ເພື່ ອບອກເສ້ັນທາງ
ການຍົກຍ້າຍອອກທີ່ ຄາດໄວ້ແກ່ຜູ້ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນພື ້ ນທີ່ ທັນທີ ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ ກ່ອນຈະມີ ການສ່ັງໃຫ້ຍົກຍ້າຍອອກ.  
•  ໃຫ້ຈື່ ໄວ້ຢູ່ໃນໃຈວ່າ ຖ້າມີ ສະພາບການປ່ຽນແປງກ່ໍອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມີ ການປ່ຽນແປງເສ້ັນທາງການຍົກຍ້າຍອອກ ເພື່ ອຮັບ
ປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຕໍາຫຼວດເມື ອງ Anchorage ຈະກໍານົດຈຸດຄວບຄຸມການຈະລາຈອນ ເພື່ ອຮັບປະ
ກັນໃຫ້ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຍັງສາມາດໃຊ້ເສ້ັນທາງທີ່ ກໍານົດໄດ້. ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍ າສ່ັງແນະນໍ າຂອງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພື່ ອ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. 
 
5. ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ ມີ ພາຫະນະຂົນສ່ົງ ຫຼື  ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີ ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການຍົກຍ້າຍອອກ?  
• ຊັບພະຍາກອນໃນການຂົນສ່ົງທີ່ ເທດສະບານເປັນເຈົ ້ າຂອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາມາດນໍ າໃຊ້ເຂົ ້ າມາສະໜັບສະໜູນການເດີ ນທາງຕາມຄວາມ
ຮຽກຮ້ອງໄດ້ສໍ າລັບການຍົກຍ້າຍອອກທີ່ ໄດ້ສ່ັງການໄປ ຖ້າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນ.  
• ມີ ຄວາມສໍ າຄັນສໍ າລັບຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນພ້ືນທີ່  ທີ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຮູ້ເມື່ ອທ່ານໄດ້ຮັບການຕິດຕ່ໍ
ໃນເບື ້ ອງຕ້ົນ ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ພາຫະນະຂົນສ່ົງສ່ວນຕົວທີ່ ຈະຍົກຍ້າຍອອກ.  
• ຍັງຈະຈັດໃຫ້ມີ ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫຼື ອຂົນສ່ົງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການໃນການເຂົ ້ າເຖິງຕາມຄວາມຈໍ າເປັນຂອງການບໍ ລິ ການປະ
ເພດນີ ້ .  
 

6. ສັດລ້ຽງຂອງຂ້ອຍເດເຮັດແນວໃດ?  
• ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຄວນມີ ແຜນການຍົກຍ້າຍສັດລ້ຽງໃນເຮື ອນ ຫຼື  ສັດຮັບໃຊ້ຂອງຕົນເອງໄປພ້ອມກັບແຜນຍົກຍ້າຍ
ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ. ສັດລ້ຽງໃນເຮື ອນຖື ກພິຈາລະນາເປັນສັດນ້ອຍເຊັ່ ນ: ໝາ, ແມວ ຫຼື  ສັດທີ່ ຄ້າຍຄື ນີ ້ ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງໂດຍທ່ົວ
ໄປແມ່ນພົບຢູ່ໃນທ່າມກາງເຈົ ້ າຂອງສັດລ້ຽງໃນທີ່ ຢູ່ອາໄສ.  
• ສັດລ້ຽງໃນເຮື ອນບໍ່ ໄດ້ລວມໄປເຖິ ງສັດຈາກຂ້າງນອກ ຫຼື  ອັນຕະລາຍເຊັ່ ນ: ງູ , ລີ ງ, ສັດ ຫຼື  ສັດໃນຟາມ ແລະ ສັດປ່າທີ່ ເອົ າມາລ້ຽງ.  

• ສໍ າລັບຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນພ້ືນທີ່  ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ມີ ພາຫະນະຂົນສ່ົງຂອງຕົນເອງສໍ າລັບການຍົກຍ້າຍອອກຕາມການສ່ັງ, ຜູ້ເປັນເຈົ ້ າຂອງອາດຈະເອົ າສັດລ້ຽງ
ໃນເຮື ອນໄປພ້ອມກັບການຂົນສ່ົງທີ່ ທາງເທດສະບານຈັດໃຫ້ໄດ້. ສັດລ້ຽງຍັງຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ເປັນເຈົ ້ າຂອງຕະຫຼອດເວລາ
ໃນລະຫວ່າງການຍົກຍ້າຍອອກ ໃນຂະນະທີ່ ກໍາລັງຢູ່ໃນພາຫະນະຂົນສ່ົງຂອງເທດສະບານ. 
• ຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີ ມກ່ຽວກັບວ່າອຸປະກອນສັດລ້ຽງອັນໃດທີ່ ເຈົ ້ າຂອງຄວນຈະນໍ າເອົ າມາກັບພວກເຂົ າສໍ າລັບການຍົກຍ້າຍອອກແມ່ນມີ ຢູ່ກັບ
ທາງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີ ນຂອງເມື ອງ Anchorage  
 
7. ກ່ຽວກັບມ້າ ແລະ ສັດລ້ຽງອື່ ນໆຂອງຂ້ອຍເດ ເຮັດແນວໃດ?  
• ເທດສະບານບໍ່ ມີ ຊັບພະຍາກອນ ຫຼື  ຄວາມສາມາດທີ່ ຈະຍົກຍ້າຍ ແລະ ເບິ່ ງແຍງດູແລສັດ ຫຼື  ສັດຈາກຟາມໄດ້ໃນລະ
ຫວ່າງເຫດການສຸກເສີ ນ. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ ້ າຂອງສັດທີ່ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະ
ພາບຄວາມເປັນຢູ່ຂອງສັດພວກເຂົ າໃນລະຫວ່າງເຫດການສຸກເສີ ນ.  
• ຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ເຈົ ້ າຂອງສັດລ້ຽງເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫຼື  ສ້າງເຄື ອຂ່າຍສະໜັບສະໜູນ ເພື່ ອຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ເພື່ ອຊ່ວຍ
ກັນແລະກັນໃນລະຫວ່າງເຫດການສຸກເສີ ນ ແລະ ໄພພິບັດ. 
• ຂໍ ແນະນໍ າໃຫ້ເຈົ ້ າຂອງສັດລ້ຽງພິຈາລະນາຍົກຍ້າຍສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົ າອອກກ່ອນໃຫ້ໄວ ເມື່ ອມີ ສະພາບໄພຂ່ົມຂູ່ຈະເຂົ ້ າມາເຖິງ. 
  

ເສັນທາງການ
ຍົກຍ້າຍອອກ
ຈາກໄຟປ່າ 
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8. ສະຖານທີ່ ພັກພິງສຸກເສີ ນຕ້ັງຢູ່ໃນ? 
• ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຈະແນະນໍ າໃຫ້ພ້ອມກັບອອກແຈ້ງການລ່ວງໜ້າໃຫ້ໄດ້ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່
ບ່ອນພັກພິງສຸກເສີ ນ. ສະຖານທີ່ ບ່ອນພັກພິງສຸກເສີ ນອາດຈະເປັນໂຮງຮຽນ, ສະຖານທີ່ ຫ້ອງການເທດສະບານ ຫຼື  ສະຖານທີ່
ເອກະຊົນ ຫຼື  ບ່ອນໃຫ້ເຊົ່ າ.  
• ຄື ກັນກັບເສ້ັນທາງຍົກຍ້າຍອອກ, ທີ່ ພັກພິງສຸກເສີ ນແມ່ນໄດ້ເລື ອກເອົ າຕາມສະພາບເງື່ ອນໄຂ ແລະ ຄວາມໃກ້ກັບພ້ືນທີ່ ໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບ. ຈໍ ານວນຄົນທີ່ ຖື ກຍົກຍ້າຍອອກກ່ໍຍັງເປັນຂໍ ້ ພິຈາລະນາອັນໜ່ຶງສໍ າລັບສະຖານທີ່  ແລະ ປະເພດຂອງບ່ອນທີ່ ຈະນໍ າໃຊ້ເປັນບ່ອນ
ພັກພິງສຸກເສີ ນນໍ າອີ ກ.  
• ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນພື ້ ນທີ່ ທີ່ ກໍາລັງຖື ກຍົກຍ້າຍອອກອາດຈະຖື ກສ່ັງໃຫ້ໄປຢູ່ສູນຮັບຕ້ອນຊ່ົວຄາວກ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ ກໍາລັງສ້າງສະຖານທີ່ ພັກພິງສຸກເສີ ນ. 
• ເວົ ້ າໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ສະຖານທີ່ ພັກພິງສຸກເສີ ນທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນໂດຍເທດສະບານແມ່ນທາງອົງການກາແດງ (Red Cross) ຈັດການຄຸ້ມຄອງ. ການ
ຈັດບໍ ລິ ການອາຫານໃຫ້ແກ່ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຖື ກຍົກຍ້າຍອອກຢູ່ທີ່ ບ່ອນພັກພິງສຸກເສີ ນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປະສານງານຈາກພະນັກງານ
ຄຸ້ມຄອງທີ່ ພັກພິງ.  
• ຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີ ມກ່ຽວກັບສິ່ ງທີ່ ຈະນໍ າມາຍັງທີ່ ພັກພິງແມ່ນມີ ໃຫ້ຢູ່ທີ່  (Red Cross) ຫຼື  ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີ ນ (Office of 
Emergency Management)  
 
9. ສັດລ້ຽງຂອງຂ້ອຍສາມາດພັກຢູ່ກັບຂ້ອຍຢູ່ບ່ອນພັກພິງສຸກເສີ ນໄດ້ບໍ ? 
• ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ສັດລ້ຽງຢູ່ບ່ອນພັກພິງສຸກເສີ ນ. ຜູ້ເປັນເຈົ ້ າຂອງຕ້ອງເຮັດການຈັດກຽມເພື່ ອຝາກສັດລ້ຽງຂອງພວກເຂົ າໄວ້ ຫຼື  ໃຫ້ໝູ່
ເພື່ ອນເບິ່ ງແຍງດູແລພວກມັນໃຫ້ ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂົ າຕ້ອງໄດ້ພັກຢູ່ບ່ອນພັກພິງ.  
• ສັດລ້ຽງທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ບ່ອນພັກພິງສຸກເສີ ນໄດ້ແມ່ນມີ ແຕ່ໝາພາທາງ ແລະ ມ້ານ້ອຍຮັບໃຊ້ຕາມທີ່ ຖື ກຈໍ າກັດ ແລະ ນິ ຍາມໂດຍກົດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍຄົນພິການອາເມຣິ ກາ (Americans with Disabilities Act (ADA)).https://www.ada.gov/service_animals_2010.htm 
• ໃນກໍລະນີ ທີ່ ມີ ການຍົກຍ້າຍຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນບ່ອນທີ່ ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍຄົນ ແລະ ສັດລ້ຽງອອກຈໍ ານວນຫຼວງຫຼາຍ, ເທດສະບານຈະສ້າງທີ່ ພັກ
ພິງໃຫ້ສັດລ້ຽງສຸກເສີ ນ.  
• ບ່ອນພັກພິງສັດລ້ຽງສຸກເສີ ນບໍ່ ຄື ກັບບ່ອນໃຫ້ບໍ ລິ ການຝາກສັດລ້ຽງ; ເຈົ ້ າຂອງສັດແມ່ນຖື ກຄາດຫວັງໃຫ້ມາຊ່ວຍເບິ່ ງແຍງດູແລສັດຢູ່ສະ
ຖານທີ່ ບ່ອນພັກພິງສັດລ້ຽງສຸກເສີ ນ.  
• ຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີ ມກ່ຽວກັບສິ່ ງທີ່ ຄາດຫວັງໃຫ້ເຈົ ້ າຂອງສັດລ້ຽງແມ່ນມີ ໃຫ້ຢູ່ທີ່  ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ເບິ່ ງແຍງດູແລສັດຂອງເທດສະບານ. 
 
10.  ຂ້ອຍຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ເມື່ ອໃດມັນມີ ຄວາມປອດໄພ ເພື່ ອກັບບ້ານຂອງຂ້ອຍໄດ້? 
• ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຈະແຈ້ງແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ວ່າ ເມ່ືອໃດມັນມີຄວາມປອດໄພທີ່ ຈະກັບບ້ານໄດ້
ແລ້ວ ເຊິ່ ງໂດຍຕ້ົນຕໍແມ່ນຜ່ານສື່ ອອກອາກາດ, NIXLE ແລະ ເວັບໄຊສື່ ສັງຄົມອອນລາຍຕ່າງໆ.  
• ເວັບໄຊທີ່ ພັກພິ ງສຸກເສີ ນຍັງຈະສະແດງຂໍ ້ ມູນ ເພື່ ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນພື ້ ນທີ່ ເຂົ ້ າໃຈວ່າ ພວກເຂົ າສາມາດຄາດວ່າຈະມີ ຄວາມປອດໄພເພື່ ອກັບບ້ານ.  
• ເວັບໄຊຕ່າງໆຂອງກະຊວງເຊັ່ ນ: ຕໍາຫຼວດ, ດັບເພີງ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີ ນຈະແຈ້ງໃຫ້ພົນລະເມື ອງຮູ້ຂໍ ້ ມູນຫ້ຼາສຸດກ່ຽວ
ກັບວ່າ ມັນຈະມີ ຄວາມປອດໄພພ້ອມກັບບ້ານໄດ້ເມື່ ອໃດ. 
 

ກົມຕໍາຫຼວດ Anchorage 
Facebook https://www.facebook.com/APDInfo  
Twitter  https://twitter.com/APDInfo  
ເວັບໄຊເທດສະບານ http://www.muni.org/departments/police/pages/default.aspx  
 
ກົມດັບເພີງ Anchorage 
Facebook https://www.facebook.com/pages/The-Anchorage-Fire-Department 
Twitter  https://twitter.com/afdinfo  
ເວັບໄຊເທດສະບານ http://www.muni.org/departments/fire/pages/default.aspx  
 

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີ ນຂອງເມື ອງ 
Facebook https://www.facebook.com/AnchorageOEM  
Twitter  https://twitter.com/Anchorage_OEM  
ເວັບໄຊເທດສະບານ 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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ກຽມພ້ອມ, ປະຕິບັດ, ໄປ! 

 
ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຄວນກຽມຕົວຕ່ໍເຫດການສຸກເສີ ນ ຫຼື  ໄພພິບັດທຸກຢ່າງໂດຍ: 
□ ສ້າງຊຸດເຄື່ ອງໃຊ້! 
• ສ້າງຊຸດເຄື່ ອງໃຊ້ໄວ້ໃຊ້ຢູ່ໃນບ່ອນພັກພິງທີ່ ມີ ອຸປະກອນໃຊ້ໄດ້ເປັນເວລາ 7 ວັນ ຫຼື  ດົນກວ່ານ້ັນ ແລະ ເຮັດຊຸດເຄື່ ອງໃຊ້ຂະ
ໜາດນ້ອຍພ້ອມເອົ າໄປໄດ້ໄວ້ ເພື່ ອໃຫ້ທ່ານຈັບໄປໄດ້ທັນທີ  ຖ້າທ່ານຕ້ອງໄດ້ຟ້າວອອກໄປຈາກເຮື ອນຂອງທ່ານ! 

• ໃຫ້ມີ ນໍ ້ າ, ອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ ອງນຸ່ງຫ່ົມ, ເງິ ນສົດ, ເຄື່ ອໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍ ້ າ, ຜ້າອະນາໄມ, ເຄື່ ອງຂອງເບິ່ ງແຍງດູແລສັດ
ລ້ຽງ ແລະ ສິ່ ງຈໍ າເປັນສະເພາະ (ອຸປະກອນຊ່ວຍ, ອາຫານພິເສດ, ອື່ ນໆ). 

□ ມີ ແຜນເອົ າໄວ້! 
• ທ່ານຈະທໍາການສື່ ສານແນວໃດ? ທ່ານຈະໃຊ້ມາດຕະການດໍ າເນີ ນການແນວໃດ? 

□ ພ້ອມຮັບແຈ້ງຂໍ ້ ມູນຕະຫຼອດ! 
• ລົງທະບຽນສະໝັກໃຊ້ Nixle ເພື່ ອຮັບການເຕື ອນ ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າທາງຂໍ ້ ຄວາມສ້ັນ, ອີ ເມວ, Facebook ຫຼື  Twitter ໜ່ວຍ
ງານຄວາມປອດໄພສາທາລະນະຂອງ Anchorage. ສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມລະຫັດໄປສະນີ  MOA ຂອງທ່ານໄປຫາເບີ  888777 ຫຼື  ລົງທະ
ບຽນສະໝັກໃຊ້ທາງອອນລາຍໄດ້ທີ່  Nixle.com  

• ຟັງ, ອ່ານ, ເບິ່ ງ ແລະ ຕິດຕາມສື່ ຂ່າວໃນທ້ອງຖ່ິນ. 
ຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີ ມກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນການ, ການສ້າງຊຸດເຄື່ ອງໃຊ້, ການເຮັດຊຸດເຄື່ ອງໃຊ້ພ້ອມຖື ໄປ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນ
ແມ່ນມີ ໃຫ້ຈາກຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີ ນຂອງເມື ອງ. 

ການກຽມຄວາມພ້ອມຕ່ໍໄຟປ່າ… 
 

□ ກຽມພ້ອມ! ປັບຕົວເຂົ ້ າຕາມສະພາບໄພ ແລະ ກຽມພ້ອມ!  
ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນຕົວ ແລະ ກະກຽມໄວ້ແຕ່ດົນໆ ກ່ອນຈະມີ ໄພອັນຕະລາຍຂອງໄຟໃນພ້ືນດິ ນ ເພື່ ອໃຫ້ບ້ານຂອງທ່ານພ້ອມໃນກໍລະນີ
ຂອງໄຟໃໝ່. ສ້າງພ້ືນທີ່ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍການປັດກວດໃຫ້ອອກໄປໄກຈາກບ້ານຂອງທ່ານ. ໃຊ້ສະພາບພ້ືນທີ່ ກັນໄຟ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບ້ານ
ຂອງທ່ານມີ ຄວາມແຂງດ້ວຍມາດຕະການກ່ໍສ້າງມີ ຄວາມປອດໄພຈາກໄຟ. ເກັບທ້ອນເຄື່ ອງໃຊ້ສຸກເສີ ນ ແລະ ເຄື່ ອງຂອງຂອງທ່ານໄວ້ໃນບ່ອນ
ທີ່ ປອດໄພ. ວາງແຜນເສ້ັນທາງຫົຼບໜີ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນອາໄສຢູ່ພາຍໃນບ້ານຮູ້ຈັກແຜນປະຕິບັດ. 

□ ປະຕິບັດ! ສ້າງ ແລະ ຮັກສາຄວາມຮັບຮູ້ຕ່ໍສະຖານະການໄວ້! 
ຈັດຫ່ໍສິ່ ງຂອງສຸກເສີ ນຂອງທ່ານໄວ້. ໃຫ້ຮັບຮູ້ຂ່າວຄາວ ແລະ ຂໍ ້ ມູນຫ້ຼາສຸດກ່ຽວກັບໄຟໄໝ້ຈາກສື່ ທ້ອງຖ່ິນ, ກົມ
ດັບເພີງປະຈໍ າທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ. 
□ ໄປ! ດໍ າເນີ ນການແຕ່ຫົວທີ ! 
ປະຕິບັດຕາມແຜນປະຕິບັດເລື່ ອງໄຟໃນພ້ືນປ່າສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ການປະຕິບັດເຊັ່ ນນ້ັນແມ່ນຈະບໍ່ ພຽງ
ແຕ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານເທົ່ ານ້ັນ, ແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ດັບເພີງວາງແຜນຊັບພະຍາ
ກອນ ເພື່ ອດັບໄຟໄດ້ດີ ທີ່ ສຸດນໍ າອີ ກ.  
http://www.wildlandfirersg.org/Resident 
 

ສ້າງຊຸດເຄື່ ອງໃຊ້ 

ມີ ແຜນໄວ້ 

ໄດ້ຮັບແຈ້ງຂໍ ້ ມູນ 

ກຽມພ້ອມ, ປະຕິ ບັດ, ໄປ! 

http://www.wildlandfirersg.org/Resident
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