
                       ለአደጋ ጊዜ ዝግጁ ኖዎት? 

 

 

       9-1-1 እርስዎን እና ቤተሰብዎን  እንዲከላከልሎት ይርዱት 
 
 
ስማርት 911 በአካባቢዎ በሚገኝ የ911 ኤጀንሲ የሚሰጥዎ አገር አቀፍ ነጻ አገልግሎት ነው ። በአደጋ ጊዜ የእርዳታ ሰራተኞች  
እንዲያውቁ የሚፈልጘቸውን ጠቃሚ የሆኑ የግልና የጤና መረጃዎችን የያዘ የደህንነት መረጃ ይፍጠሩ። ከዛም 911 በሚደውሉበት ግዜ 

ማህደሮን ወዲያውኑ ማንበብ ስለሚቻል የስልክ ጥሪዎቹን የሚቀበሉትም ሆነ የመጀመሪያ እርዳታ ሰራተኞች በተሸለ ፍጥነት እና 

ውጤታማ በሆነ መልኩ ሊረዱዎት ይችላሉ። 

ስማርት 911 በተቀነባበረ ኮሚኒኬሽን ቢሮ (Office of Unified 
Communications)የሚሰጥ ነጻ አገልግሎት ነው 
መቶ በመቶ(100%)  የግል እና ሚስጥር ጠባቂ አገልግሎት ነው። 
የእርስዎን እና የሚወዱትን ሰው ህይወት ሊታደግ ይችላል። 
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 [ማህተም  “OFFICE OF UNIFIED COMMUNICATIONS WASHINGTON, D.C] 

 
 
“አደጋ ከመድረሱ አስቀድሞ በድህረ ገጾቻችን ወሳኝ መረጆዎችን በመመዝገብ ለእርዳታ በ911 
በሚደውሉበት ወቅት የመጀመሪያ ጥሪውን የሚመልሱ ሰዎች በተሻለ ዝግጅት እንዲያገለግሎት ሊረዱ ይችላሉ።  
የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ እርስዎን ይረዳዎት ዘንድ እርስዎም ይርዱት። ዛሬውኑ ይመዝገቡ”  
 

ኢኤምኤስ (EMS) ያክሞት ዘንድ ይርዱን 

 
እንደ ልብ ህመም፣ አለርጂ፣ ቀደም ሲል የተከሰተን ስትሮክ የመሳሰሉትን 
የቤተሰብ የጤና ችግሮችን የሚመለከቱ መረጃዎችን ኢኤምኤስ(EMS)ተገቢ 
የህክምና መሳሪያ እና መረጃ ይዞ እንዲመጣ ሊያግዝ ይችላል። 
እርሶ ወይንም ቤተሰቦዎ መረጆዎችን  
በአግባቡ ለ9-1-1 ማስተላለፍ ቢሳንዎ  
የእርዳታ ሰራተኞች በየት አካባቢ እንደሚኖሩ እንዲሁም 
አደጋው የደረሰበት ሊሆን የሚችለውን ዝርዝር ምክንያቶች በፍጥነት እንዲያውቁ  ያስችላቸዋል። 

 
ፖሊስ እንዲከላከሎት ይርዱን 
ብዙ መረጃ ለመላሹ በሰጡት መጠን በምን መልኩ ሊረድዎት እንደሚገባ በፍጥነት ለመወሰን ያስችለዋል። 
 በዛሬ ጊዜ አንድ ልጅ ሲጠፋ ፖሊስ የጠፋውን ልጅ የፎቶ ምስል ለማግኘት ግዜ ይወስድበታል። 
 ስማርት911 የደህንነት መረጃ(Smart911 Safety Profile) ፖሊስ ምስሉን በአፍታ ሊያገኘው ይችላል። 
ከቤትዎ አድራሻ ጋር የተያያዙ ሁሉንም የተንቀሳቃሽ ስልክ ቁጥሮች ባስመዘገቡት በመመራት ፖሊስ ያሉበትን ቦታ በርግጠኝነት 
ሊያገኝ ይችላል፤ ስልኩ በድንገት ቢቐረጥም እንኽዋን። 
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የእሳት አደጋ ክፍሉ ይታደጞዎት ዘንድ ይርዱት 
 
የእሳት አደጋ በሚከሰትበት ወቅት የደህንነት መረጃ(Safety Profile)  ስለ መኖሪያ ቤትዎ ዝርዝር መረጃ መስጠት ይችላል። 
በቤቱዎ ምን ያህል ሰዎች እንደሚኖሩ፣ የመኝታ ክፍሎ   
የት እንደሚገኝ፣ ራሳቸውን ችለው ለመንቀሳቀስ የሚያዳግታቸው ሰዎች ስለመኖራቸው፣  
እንዲሁም  የቤት እንስሳዎትን መልክ የተመለከተ ሳይቀር መረጃዎች ማካተት ይችላሉ።  
በተጨማሪም፣ የውሀ/የኤሌትሪክ/ጋዝ ባልቦላዎች መዝጊያ፣ በጋራ መኖሪያ ህንጻዎች የሚኖሩ  
ሲሆን ደግሞ የወለሉን እና የቤትዎን ቁጥር እንዲሁም ወደ ቤትዎ የሚደርሱ የተለያዩ  
መግቢያ መንገዶችን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ። 
 

 

 
መረጃዎ መቶ በመቶ(100%) በግል የተያዘ ነው 
የቤተሰቦዎ ማህደር መረጃ ሙሉ በሙሉ በግል የተያዘ እና የሚጠበቅ ነው። 
ደህንነቱ እና ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀበት ድህረ-ገጻችን በኩል የሚሰጡት ዝርዝር መረጃ፤ እርሶ ወይም የቤተሰብ አባሎ 9-1-1 
ሲደውሉ ብቻ፤  ከ9-1-1 አሰማሪዎች እና ከመጀመሪያ የእርዳታ ሰራተኞች በስተቀር ለማንም አይሰጥም። 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


