
"ايپوکن"ناگانو پريفکچ پوليس کي نشان ل

پناه گاه يا عارضی کيمپ ميں کھانا اور پانی تقسيم کيا جاتا ہے، ليکن ديگر روزّمره کی اشياء کی کمی       

ہوتی ہے، اس ليے ضرورت کی اشياء پہلے سے تيار کرکے رکھيے       

 کيجيےاقدماتيہميںصورتاسہوتونہموصولجواببھیپرکرنےرابطہخاندان دوستوں سے جب      
مثالً (دينے کے ليے زلزلے کے بعد ملنے کی جگہ اوراطالع دينےکے طريکے  اطالع ميںآپسپہلے سے      
کا فيصلہ کرناچاہيے) کا پيغام وغيره ئلفناور  موبا      
گھر ميں ٹيليفون نمبر لکھا ہوا کاغذ رکھيے       
ہے یاطالع دينے کا طريقہ بھ ربند سے ہو کبھائ سے دور جگہ ميں رہنے  ےاور نقصان ذده عالق       

ندان سے اطالع ديےنے کا طريقہخا 1

پناه گاه اور پناه لينے کا راستہ تصديق کرنا چاہيے  2
اپنے ضلع کے پنا گاه کو خود مختار اداره سے تصديق کيجيے       
)طور پر پيدر چلنا یپناه کے ليے اصور (  اصل ميں گھر سے پنا گاه تک پيدل چليے       
 چاليے یسڑک تصديق کرن یجس وقت آمد و رفت نہيں گزرا اس وقت کليے دوسر       

يےہفرنيچر کو ٹھيک سے لگانا چا   3

چاہيے یکرن یچيزيں تيار یک یحالت ميں لے کرن یہنگام   4
   

ہنگامی حالت ميں لے کر جانے والی چيزوں کی فہرست     

٠٠٠کيمپ پر پہنچے تو
استقبالی کو اپنا پتا اور نام بتايے     

پناه گاه ميں ديگر لوگوں کے ساتھ رہتا ہوتا ہے اس ليے رضاکار کی ہدايت پر عمل کيجيےـ     

اور اگر کسی قسم کی پريشانی ميں ہو تو مشوره کيجيےـ     

□ 3 دنوں کا کھانا  □ دستان □ توليہ □ کاغذ اور پنسيل
□ □ دنون کا پانی برساتی □ ٹوتھ برش □ نقدی
□ ٹارچ □ کمبل □ دوائ □ موبائل فون اور چاجر
□ موبائل ڑيديو،بيری □ موم بتی ، الئٹر □ پالسٹک کی تھيلی □ پاسپورٹ يا شناختی
□ ہيلمٹ □ زير جامہ □ تھرماس □ فون نمبر لکھا ہوا کاغذ وغيره
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یہوئسےوجہکیفرينچراکثريتکیلوگوںوالےہونےزخمیدورانزکےزلزلے       

بھچانےسےگرنےدوران،زرزلہوغيره کو  يجفر اور يژن یٹيل ، الماری یک وںيا کپڑکتابوں        
( Lکی ترتيب دھائی تار يا ڈنڈا کی مدد سے باندھ کے رکھيے،    ايلکےليے     ( 

وه شاپ سے خريد کر سکتے ہيں      
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