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  Sunderland Jake , Jake.Sunderland@dhsoha.state.or.us, 0170-877-503 االتصال:

  یجب بل محالة،  ال القادمة الكارثة وقوع قبل لالستعداد جدیة خطوات أخذ السن وكبار إعاقة من یعانون  الذین بإمكان
 عافیة ال استرداد نحو أفضل درب أجل من ذلك، علیھم

 بسیطة خطوات  اتخاذ فإن الكبیرة، الزالزل إلى منزل في یندلع ریق ح بین فكرت أن سواء  - أوریغون) (سالیم،
ً  یشكل أن یمكن لالستعداد   التحمل إدارة مكتب مدیر فلیك،  إد قول حد  على الكوارث"، إحدى  من والتعافي النجاة  بین فارقا

 في البشریة الخدمات إدارة ضمن )Management ncyEmerge and Resilience of Office(  والطوارئ
  عنھم نقرأ من ھم ثابت دخل من یعتاشون الذین وأولئك إعاقة من یعانون والذین السن كبار فإن األسف، "ومع أوریغون.

 ً  ممكن".  وقت وبأسرع ھذا تغییر نحو نھدف إننا  اإلجالء. أو الطوارئ لحاالت االستعداد من یتمكنوا لم ممن غالبا

  من سبتمبر شھر خالل االستعداد شھر  في تجري التي الوطنیة المراقبة إلى أوریغون في البشریة الخدمات إدارة تنضم
  للكوارث. االستعداد  على إعاقة من یعانون والذین السن كبار  تشجیع خالل

mergencyE ( أعاقة من یعانون لمن  الطوارئ إلدارة االستشاري للمجلس المساعد المدیر ھي إیفرس لیان
)(DEMAC Council Advisory Management.( علمتھا  لقد البصر. وفقدان السمع ثقل من أیضا  تعاني وھي 

 في متواجدین یكونوا لن المسعفین بأن یدركون  ال الناس أن DEMAC مع أمضتھ الذي والوقت الطوال التجارب ھذه
ً  ج "نحتا  إیفرس تقول حیث كبرى. إصابات على تنطوي  التي الحاالت  سیأتي من یوجد ال أنھ لو كما  االستعداد إلى جمیعا

 للكوارث".  استجابتنا   وكیفیة خطتنا  وضع خالل من األمور زمام  أخذ "فیمكننا  إلنقاذنا".
 جمیعاً: اآلخرین على تنطبق  أغلبھا  أن من الرغم على إعاقة، من  یعانون ومن السن لكبار المالحظات بھذه توصي وھي
  اإلجالء في  فكر محتمل، إلجالء یتھیأ  مكان في وكنت الوظیفیة االحتیاجات  إلى لالوصو تستطیع كنت إن •

 تجعل أن فیمكن باإلجالء". "البدء مرحلة الثالثة،  المرحلة إلى منطقتك تصل حتى االنتظار عن بدالً  المبكر،
  األخیرة. للحظةا في المغادرة بمكان  الصعوبة من الكثیر وغیرھا  النقل أمام والتدیات  الطبیة االحتیاجات

 والبطاریات، المعمرة، الطبیة والمعدات الخاصة،  الوجبات مثل الطبیة، لحاالتك إضافیة تجھیزات لدیك لیكن •
  السمع. تعزیز ألجھزة  وبطاریات إضافیة ونظارات والقثاطر، واالوكسجین،

 لدیك.  الخدمة  لحیوانات إضافیة تجھیزات ھیئ وكذلك •
 إلى إضافة منك، مقربة على لوصفة  تحتاج ال التي األساسیة الطبیة تیاجات واالح الطبیة   وصفاتك على حافظ  •

  طلبھا  خالل من الطبیة الوصفات من طوارئ مؤونة إجمع لدیك. الطبیة الخدمات بمزودي االتصال معلومات
 درایة على كن الطوارئ. مؤونة خیارات  لبحث لدیك التأمین شركة من وتحقق  مرة كل یمكنك ما  بأسرع
 . الطوارئ  تحذیرات لتلقي وسجل منطقتك في  المحتملة طربالمخا

 مؤنة معدات جمع كیفیة تعلم السبوعین. تكفي  ضروریة وتجھیزات وماء طعام بمؤونة السبوعین"  "مستعداً  كن •
 التجھیزات ھذه جمع  "إن إیفرس وتعقب .األمریكیة راألحم الصلیب ھیئة أو ovReady.gخالل  من ارئالطو

 لجمع المفیدة الطریقة تكون أن یمكن "حیث مرتفعة". بتكلفة أو الفور على كلھ یجري  ألن بالضرورة یحتاج ال
 خزن ثم ومن تبضعك جوالت ضمن المواد ھذه من اثنین أو عنصر إضافة خالل من ببساطة التجھیزات ھذه

 لدیك". الطوارئ الئحة ضمن اإلضافیة موادال

mailto:Jake.Sunderland@dhsoha.state.or.us
https://oralert.gov/
https://www.ready.gov/kit
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/survival-kit-supplies.html
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 تجربتھم. من وتعلم طوارئ  بحاالت مروا ممن مجتمعك في اآلخرین أو منك القریبة الدعم بمجموعة اتصل •
   المساعدة. ید لتقدیم المتواجدین  أول جیرانك سیكون أسرة، لدیك كانت إن حتى جیرانك. على تعرف •
 المساعدة یمكنك كیف واعرف علیھ تعرف  یك،ح في  إعاقة من انيیع أو السن في طاعن شخص ھنالك  كان إذا •

 الطوارئ. وقت
 

 لضمان خطتھ  منا  شخص كل یضع أن المھم فمن لذا حیاتھ، بظروف ومرتبطة فریدة شخص  كل حاجة "تعتبر فلیك یقول
  بمساعدة یغونأور في البشریة الخدمات إدارة "تلتزم الكارثة". وقت السریع للتصرف وجاھزین مستعدین نكون أن

 القادمة.  الكارثة لتجنب  واالستعداد التھیؤ على خاصاألش

  ومعرفة تجارب لتقدیم إعاقة من یعانون لمن الطوارئ إلدارة االستشاري المجلس تشكل  :DEMAC حول معلومات
 وتنفیذ وضع دىل الوالیة في الطوارئ إدارة لتوجیھ وذلك مجالھم، في خبراء بكونھم إعاقة، من  یعانون الذین  األشخاص

 من مشترك بشكل تمویلھا  DEMAC تتلقى والتعافي. واالستجابة التخطیط  نشاطات عبر  وذلك حصریة  رساتمما 
 أوریغون. وھیئة أوریغون في  البشریة الخدمات وإدارة أوریغون، في الطوارئ  إدارة مكتب خالل

 لدعم ODHS  ق عات على المسؤولیة أوریغون في والتعافي الطوارئ خطط  تضع  والكوارث: ODHS حول معلومات
 وھذا  والقبلیة.  المحلیة الحكومات مع وبالشراكة من بطلب منھا، والتعافي الطوارئ أوقات خالل المتأثرة واألسر األفراد

  لالستقاللیة. سعیھم نحو األساسیة احتیاجاتھم  تلبیة على الناس بمساعدة المتمثل  الرئیس الوكالة بدور االحتفاظ  مع

Management Emergency and Resilience of Office (  والطوارئ  التحمل إدارة كتبم یركز 
OREM(( وتقلیل الكوارث،  وبعد وخالل قبل األشخاص  احتیاجات على أوریغون في البشریة الخدمات إدارة في 

  OREM ینفذ أكبر. مرونة لضمان السنة مدار على المجتمعات في واالستثمار األزمة  أوقات في الكارثة تأثیرات
Comprehensive Oregon’s (  أوریغون في  الطوارئ إلدارة  المكثفة  الخطة في ODHS تضعھا  التي اراألدو

Plan Management Emergency( وقت والماء الطعام توفیر وحاالت الكبرى، للرعایة الرئیسة  الوكالة بكونھ  
 غیر والمنظمات والقبلیة المحلیة الحكومات بین الجھود ینسق  كما  التعافي، مرحلة خالل االجتماعیة والخدمات الكارثة

 مع  للخطر ةالمعرض  لمجتمعاتوا ألھداف المباشر  االتساق  یضمن بما   عملھ، صمیم  في المساواة المكتب یضع الحكومیة.
 األخرى البرامج OREM یساعد  كما  للكارثة. المختلفة  بالتأثیرات فعال بشكل االستجابة نظم تعنى وأن  التحمل خطط 
  واالستجابة  منھا  والتخفیف االنسان بھا   یتسبب والتي  والتقنیة الطبیعیة  المخاطر  وقوع دون الحیلولة في ODHS ضمن

 لھا. 
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https://www.oregon.gov/oem/Documents/2015_OR_EOP_ESF_06_mass_care.pdf
https://www.oregon.gov/oem/Documents/2015_OR_EOP_ESF_06_mass_care.pdf

	بإمكان الذين يعانون من إعاقة وكبار السن أخذ خطوات جدية للاستعداد قبل وقوع الكارثة القادمة لا محالة، بل يجب عليهم ذلك، من أجل درب أفضل نحو استرداد العافية

