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သင််နှှင့််�အနီးး �အနား�းတွွ င်် တော�ာမီးး �လော�ာင််တတ််ပါါသလားး�။

တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုုသည်် တော�ာင်် သြ�စတြေး��းလျျပြ�ည််နယ််
တွွ င်် လော�ာင််တတ််သည််၊ အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�သော်�်�
●	ခြော��ာက််သွေ့�့�ပြီး�း� ပူူ ပြ�င်းး�သည့််� ရာာသီီဥတုု
●	ပြ�င်းး�ထန််သော�ာ လေ�တိုု� က််မှုု
● ဦးးတည််ရာာဖက်် ပြော��ာင်းး�သည့််� လေ�တိုု� က််မှုု
●	လျှှပ််စီးး�လက််ခြ�င်းး�နှှင့််� မတော်�်�တဆဖြ�စ််ရပ််များ�း�

တော�ာမီးး �သည်် မြ�န််မြ�န််ဆန််ဆန်် လော�ာင််နိုု� င််သည််။
တော�ာမီးး �သေး�းသေး�းသည်် တော�ာမီးး �ကြီး�း�ကြီး�း�သို့့�� ကြီး�း�ထွားး��လာာ
နိုု� င််သည််။
သင်် ကြို�ုတင််အရိိပ််အယော�ာင်် ရနိုု� င််မည်် မဟုုတ််ပါါ။
တော�ာမီးး �သည်် သင့််�အားး� ထိိခိုု� က််နိုု� င််သည််။

ဤနေေရာာများ�း�အနက်် တစ််နေေရာာရာာ အနီးး �အနား�းကိုု�
သင်် သွားး��ပါါသလားး�။
စဥ်းး�စား�းရန််မှာာ�
● သင်် နေေထိုု�င််ရာာ နေေရာာ
● သင်် အလုုပ််လုုပ််ရာာ နေေရာာ
● သင်် သွားး��ရော�ာက််သည့််� နေေရာာ
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သင််နှှင့််�အနီးး �အနား�းတွွ င်် တော�ာမီးး �လော�ာင််တတ််ပါါသလားး�။

ဤနေေရာာအားး�လုံးး� �၌ တော�ာမီးး � လော�ာင််တတ််သည််။

● တော�ာနှှင့််� သစ််တော�ာ

● တော�ာအနီးး�အနား�းရှိိ� ရပ််ကွွက််များ�း�

●	မြ�က််တော�ာ

●	ကမ်းး�ခြေ�ေအနီးး�အနား�း

●	ကုုန်းး�မြ�င့််�ပေါ်�်
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တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုုများ�း�သည်် အဘယ််ကြော��ာင့််� အန္တရာ
တ ာယ််ရှိိ�ပါါသလဲဲ။

သင့််�အိိမ်် မီးး �လော�ာင််ကျွွမ်းး�နိုု� င််သည််။

မီးး �လော�ာင််မှုုမှှ ဖြာ�ာထွွ က််လာာသည့််� အပူူ ဓာာတ််သည််
● အန္တ တရာာယ််ရှိိ�သည််
● သင့််�အားး� နာာမကျျန်းး� ဖြ�စ််စေေနိုု�င််သည််
● သင့််�အားး� သေ�စေေနိုု� င််သည််။

တော�ာမီးး � လော�ာင်် မှုုတစ််ခုု ၌ သင််
●	ကြော��ာက််ရွံ့့��နိုု� င််သည််
●	ကားး�အတွွ င်းး� ချော�ာ�င််ပိိတ််ခံံရနိုု� င််သည််
●	မီးး �လော�ာင််ခံံရနိုု� င််သည်် သို့့��မဟုုတ်် ထိိခိုု� က််ခံံရနိုု� င််သည််
●	သေ�နိုု� င််သည်် ။

ကားး�မော�ာင်းး�နှှ င််ခြ�င်းး�သည်် အန္တ တရာာယ််ရှိိ�သည််
●	နေ့့�အချိိ�န််အခါါမှာာ� ညအချိိ�န််အခါါနှှင့််�တူူ သည််
● တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုုသည်် လမ်းး�များ�း�အားး� ပိိတ််ဆို့့��
နေေနိုု�င််သည််
●	မီးး �ခိုးး� �များ�း�ကြော��ာင့််� မြ�င််ရန်် ခက််ခဲဲသည််
●	ကားး�မော�ာင်းး�နှှ င််ရန်် အန္တ တရာာယ်် မကင်းး�ပါါ။
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တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုုများ�း�သည်် အဘယ််ကြော��ာင့််� အန္တရာ
တ ာယ််ရှိိ�ပါါသလဲဲ။

တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုုကြော��ာင့််� မီးး �ကျီးး��ခဲဲများ�း�နှှင့််� မီးး �ဆန််များ�း� ထွွ က််နိုု� င််သည််။
မီးး �ကျီးး��ခဲဲများ�း�ကိုု� လေ�ထုုက မြ�န််မြ�န််ဆန််ဆန်် လေ�တိုု� က််ခေါ်�်ဆော�ာင််သွားး��သည််။
မီးး �ကျီးး��ခဲဲများ�း�သည်် မီးး �ရှေ့�့�၌ ရော�ာက််နေေနိုု� င််ပြီး�း� သင့််� အနီးး�တစ််ဝိုု�က်် ရော�ာက််နေေနိုု� င််သည််။
မီးး �လော�ာင််မှုု အသစ််များ�း� မီးး �ကျီးး��ခဲဲများ�း�မှှတစ််ဆင့််� ထပ််လော�ာင််ပါါသည််။
၎င်းး�တို့့��ကိုု� ထပ််ဆင့််�မီးး � ဟုုခေါ်�်သည််။

ထပ််ဆင့််�မီးး �များ�း�သည််
● အန္တ တရာာယ််ရှိိ�သည််
●	မီးး �ကိုု� ကြီး�း�ထွားး��စေေပြီး�း� မြ�န််ဆန််စေေသည််။
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တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုုများ�း�သည်် အဘယ််ကြော��ာင့််� အန္တရာ
တ ာယ််ရှိိ�ပါါသလဲဲ။

တော�ာမီးး � လော�ာင်် မှုုမှှ မီးး � ခိုးး� �များ�း�သည််
● အန္တ တရာာယ််ရှိိ�သည််
● အမှုု န််များ�း�နှှင့််� ပြာ�ာများ�း�မှှတစ််ဆင့််� ဖြ�စ််ပေါ်� ်သည််
● အဆိိပ််အတော�ာက်် ဖြ�စ််နိုု� င််သည်် ။

တော�ာမီးး � လော�ာင်် မှုုမှှ မီးး � ခိုးး� �များ�း�သည််
● အသက်် ရှူူ ရန်် ခက််ခဲဲသည်် ။
●	လူူ များ�း�အားး� နာာမကျျန်းး� ဖြ�စ််စေေနိုု� င််သည််
●	နာာမကျျန်းး�ဖြ�စ််နေေသည့််�လူူ များ�း�အားး� သေ�စေေနိုု� င််သည််
ဥပမာာ- ပန်းး�နာာရော�ာဂါါရှိိ� သူူ
သို့့��မဟုုတ်် နှှလုံးး� �ရော�ာဂါါရှိိ� သူူ

မီးး � လော�ာင်် သ ည့််�အ ခါါ လျှှပ်် စစ််မီးး � ပျျက်် သွားး��နိုု� င်် သ ည်် ။
သင့််� လျှှပ်် စစ််မီးး � ၊ အိိမ်် ဖုုန်းး�၊ မိုု� ဘိုု� င်းး�ဖုုန်းး�နှှင့််� အင်် တာ ာနက်် တို့့��
အလုုပ်် မလုုပ်် နိုု� င်် ကော�ာင်းး� မလုုပ်် နိုု� င်် ပါါ။
သင်် လူူ များ�း�အားး� ဖုုန်းး�ခေါ်�်၍ ရနိုု� င်် မ ည်် မဟုုတ်် ပါါ။
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ကျေး�း�လက်် မီးး �သတ်် တပ််ဖွဲ့့�� (CFS) က ဘာာပြော��ာပါါသလဲဲ။

မီးး � အန္တ တရာာယ်် ရာာသီီ၌ သတိိထားး�ပါါ။
သင့််�ကိုု� ယ်် တိုု� င်် နှှင့််� သင့််�အိိမ်် ကိုု� ဂရုုစိုု� က်် ပါါ။

သင်် သ ည်် မီးး � ကိုု� စစ်် ဆေး�းရမ ည််
●	မီးး �ခိုးး� �ကိုု� ရှာာ�ပါါ၊ ရှူူ ကြ�ည့််�ပါါ
●	မီးး �ကိုု� ရှာာ�ပါါ၊ နား�းထော�ာင််ပါါ
●	သတိိပေး�းချျက််များ�း�နှှင့််� အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
စစ််ဆေး�းပါါ
● သင့််� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�များ�း�နှှင့််� စကားး�ပြော��ာဆိုု� ပါါ။
မီးး � သည်် လာာနိုု� င်် သ ည််
●	မြ�န််မြ�န််ဆန််ဆန််
● သတိိ မပေး�းဘဲဲ
ကျေး�း�လက်် မီးး �သတ်် တပ််ဖွဲ့့�� (CFS) သည်် သင့််�အိိမ်် သို့့�� မ
လာာကော�ာင်းး� မလာာနိုု� င်် ပါါ
●	မီးး �မှာာ � အလွွ န််ကြီး�း�မား�းနိုု� င််သည််
● ၎င်းး�နေေရာာတွွ င်် အိိမ််အမြော��ာက််အမြား�း�လည်းး� ရှိိ�သည်် ။
စော�ာစော�ာ ထွွ က််ခွာာ�သွားး� �ခြ�င်းး�မှာာ � အန္တ တရာာယ်် အ ကင်းး�ဆုံးး� �
လုုပ်် ရန်် အ ရာာဖြ�စ်် သ ည်် ။
တော�ာမီးး � လွွ တ်် မြော��ာက်် နေေရာာများ�း� (Bushfire Safer
Places) သို့့��သွားး��ပါါ
● အန္တ တရာာယ််ရှိိ�သော� ာ နေ့�့ တစ််နေ့�့တွွ င််
● ၎င်းး�တွွ င်် တော�ာမီးး �လော�ာင််သည့််�အခါါ။
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ကျွွန်ုု�ပ်် ဘယ််ကိုု� သွားး��ရမည််နည်းး�။

အချို့့�� �နေေရာာများ�း�မှာာ� ပိုု� မိုု� ဘေး�းကင်းး�သည််ဟုု ကျေး�း�လက််

မီးး �သတ်် တပ််ဖွဲ့့�� (CFS) ကဆိုု�ပါါသည််။
၎င်းး�ကိုု� တော�ာမီးး � လွွ တ််မြော��ာက်် နေေရာာများ�း� (Bushfire
Safer Places) ဟုုခေါ်�်သည််။
သင််သည်် သင််သွားး��နိုု� င််သည့််� လွွ တ််မြော��ာက်် နေေရာာတစ််ခုုကိုု� သိိ
ရမည််
● Adelaide မြို့�့�၏ အတွွ င်းး�ကျျကျျ ရပ််ကွွက််များ�း�
● ကြီး�း�မား�းသည့််� ကျေး�း�လက််ဒေေသမြို့�့�လေး�းများ�း�
● အချို့့�� � အပြ�င််ကျျကျျ ရပ််ကွွက််များ�း�။
တော�ာမီးး � လွွ တ််မြော��ာက်် နေေရာာများ�း� (Bushfire Safer
Places) သည်် ပိုု� မိုု� ဘေး�းကင်းး�သည်် အဘယ််ကြော��ာင့််�ဆိုု�
သော်�်� ၎င်းး�နေေရာာများ�း�တွွ င််
● အဆော�ာက််အဦးး နှှင့််� လမ်းး� အများ�း�အပြား�း� ရှိိ�သည််
●	မြ�က််တိုု�
● အပင်် အနည်းး�ငယ််သာာ
ရှာာ�ဖွေေ�ပါါ
● သင််နှှင့််�အနီးး�ဆုံးး� � တော�ာမီးး � လွွ တ််မြော��ာက်် နေေရာာ 			
(Bushfire Safer Place)
● သင်် ၎င်းး�နေေရာာကိုု� မည််သို့့�� သွားး��မည််
● သင်် စော�ာစီးး �စွာာ� ထွွ က််ခွာာ�ရန်် မည််သူူက ကူူ ညီီမည််
ဘေး�းကင်းး�နေေစေေရန်် သင််သည်် စော�ာစီးး �စွာာ� ထွွ က််ခွာာ�ရမည််။
တော�ာမီးး � လွွ တ််မြော��ာက်် နေေရာာများ�း� (Bushfire Safer
Places) သို့့��သွားး��ပါါ
●	တစ််ည ကြို�ုတင််၍ သို့့��မဟုုတ််
●	နံံ နက််တွွင််။
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ကျွွန်ုု�ပ်် ချော�ာ�င််ပိိတ််မိိခံံ နေေလျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမည််နည်းး�။

သင်် ရှိိ�နေေသည့််�နေေရာာတွွ င်် သင်် ချော�ာ�င််ပိိတ််မိိခံံရနိုု� င််သည််။
သင်် ထွွ က််ခွာာ�သွားး��၍ မရနိုု� င််ပါါ။
သင့််�အနေေဖြ�င့််� ပိုု� မိုု� များ�း�ပြား�း�သည့််� ရွေး�း�ချျယ််မှုုများ�း� လုုပ််ရန််လိုု� သည််
●	ကားး�မော�ာင်းး�ရန်် အလွွ န်် အန္တ တရာာယ််များ�း�သော�ာအခါါ
●	တစ််ယော�ာက််ယော�ာက်် နေေထိုု�င််မကော�ာင်းး�သည့််�အခါါ
● အရာာများ�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲသည့််�အခါါဖြ�စ််သည််။
အကယ််၍ သင်် တော�ာမီးး � လွွ တ််မြော��ာက်် နေေရာာ (Bushfire Safer
Place) ကိုု� မသွားး��နိုု� င်် လျှှင််
တော�ာမီးး � နော�ာက််ဆုံးး � � ခိုု� လှုံံ�ရာာနေေရာာ (Bushfire Last Resort
Refuge) သို့့��သွားး��ပါါ။
၎င်းး�သည်် သင့််�အတွွ က်် ပထမဦးးဆုံးး� � ရွေး�း�ရမည့််�ကိိစ္စစ မဟုုတ််ပါါ။
တော�ာမီးး � နော�ာက််ဆုံးး� � ခိုု� လှုံံ� ရာာနေေရာာ (Bushfire Last Resort
Refuge) တစ််ခုုမှာာ�
●	မြ�င်းး�ခြံ�ံ
သို့့��မဟုုတ််
●	ကစား�းကွွ င်းး�
တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� သစ််ပင််များ�း� မရှိိ�ပါါ။
၎င်းး�တို့့��ကိုု� ဆိုု�င်းး�ဘုုတ််တစ််ခုုဖြ�င့််� အမှှတ််အသားး�လုုပ််ထားး�သည််။
တော�ာမီးး � နော�ာက််ဆုံးး� � ခိုု� လှုံံ� ရာာနေေရာာ (Bushfire Last Resort
Refuge) တစ််ခုုမှာာ� အလွွ န်် အန္တ တရာာယ််ရှိိ�ပါါသည််။
သင်် တော�ာမီးး �နှှင့််� နီးး�ကပ််နေေပါါမည််။
သင်် သေ�သွားး��နိုု� င််သည််။

သင််နှှင့််�အနီးး�အနား�းရှိိ� တော�ာမီးး � လွွ တ််မြော��ာက်် နေေရာာ (Bushfire
Safer Place) နှှင့််� တော�ာမီးး � နော�ာက််ဆုံးး� � ခိုု� လှုံံ� ရာာ နေေရာာ
(Bushfire Last Resort Refuge) ကိုု� ရှာာ�ပါါ။
ကျေး�း�လက်် မီးး �သတ်် တပ််ဖွဲ့့�� (CFS) ဝက််ဘ််ဆိုု�က််ကိုု� စစ််ဆေး�းပါါ။
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ကျွွန်ုု�ပ်် ချော�ာ�င််ပိိတ််မိိခံံ နေေလျှှင်် ဘာာလုုပ််ရမည််နည်းး�။

သင်် အိိမ််ထဲဲတွွင်် ချော�ာ�င််ပိိတ််မိိခံံရနိုု� င််သည််။
သင်် ထွွ က််ခွာာ�သွားး��၍ မရနိုု� င််ပါါ။
အိိမ််ထဲဲတွွင်် ခိုု� လှုံံ�နေေပါါ။
●	အိိမ်် ထဲဲတွွင်် နေေပါါ
●	အိိမ််ခန်းး �မှှထွွ က််သွားး� �ရန်် ထွွ က််လမ်းး � နှှစ််ပေါ�ါက်် သင်် လိုု� အပ််သည််
●	အိိမ်် တွွင်းး�၌ မီးး �သေး�းသေး�းကိုု� စစ််ဆေး�းပါါ
● သင်် ရှိိ�နေေသည့််�နေေရာာကိုု� တစ််ယော�ာက််ယော�ာက််အားး � ပြော��ာပြ�ပါါ
●	အိိမ််နီးး�ချျင်းး�များ�း�နှှင့််� စကားး�ပြော��ာဆိုု�ပါါ။
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စည်းး�မျျဥ်းး�များ�း�မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
မီးး �အန္တရာ
တ ာယ်် ရာာသီီ ၌
တော�ာင််သြ�စတြေး��းလျျပြ�ည််နယ််တွွင်် တော�ာမီးး �လော�ာင််သည့််�နေေရာာ
၁၅ နေေရာာရှိိ�ပါါသည််။
ဤနေေရာာများ�း�ကိုု� ကျေး�း�လက်် မီးး �သတ်် တပ််ဖွဲ့့�� (CFS) က မီးး �
တားး�မြ�စ်် ခရိုု� င််များ�း� ဟုုခေါ်�်သည််။
သင်် သိိရမည််မှာာ�
● သင့််�နယ််မြေ�ေအတွွ က်် မီးး �အန္တ တရာာယ်် ရာာသီီ
● သင့််�နယ််မြေ�ေတွွ င်် လုံးး� �ဝ မီးး � တားး�မြ�စ်် အချိိ�န််ကာာလ

မီးး �အန္တ တရာာယ်် ရာာသီီ ၌
● အန္တ တရာာယ်် ပိုု� မိုု� ရှိိ�သည််
●	စည်းး�မျျဥ်းး�များ�း� ရှိိ�သည််
●	နိုု�ဝင််ဘာာလမှှ ဧပြီ�ီလကုုန်် အထိိဖြ�စ််သည််။

သင်် အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� မီးး �မရှို့့� �ရ
●	မြ�က််
●	ပေါ�ါင်းး�ပင််
● အရွွက််များ�း�
သင်် မီးး � ရှူးး�မီးး �ပန်းး�များ�း� မလွှှ တ််ရ။
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စည်းး�မျျဥ်းး�များ�း�မှာာ� အဘယ််နည်းး�။
လုံးး� �ဝ မီးး � တားး�မြ�စ််နေ့�့တွွင််
သင်် မီးး �တစ််ခုုခုုကိုု� မမြှို�ု��က််ရ။
ဆိုု�လိုု� သည််မှာာ�
●	မီးး �ပုံံ�ပွဲဲ� မလုုပ််ရ
●	ထင်းး�ဖြ�င့််� BBQ မလုုပ််ရ
●	မီးး �သွေး�း�မီးး �ဖိုု� မသုံးး� �ရ
●	ပီီဇာာမုုန့််�ဖုုတ််သည့််� ထင်းး�ဖိုု� မသုံးး� �ရ

သင််သည်် လုံးး� �ဝ မီးး � တားး�မြ�စ််နေ့�့တွွ င်် အိိမ််၌ အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� သုံးး� �
သည့််� BBQ ဖြ�စ််လျှှင်် BBQ ကိုု� သုံးး� �နိုု� င််သည််
●	ဓါါတ််ငွေ့့��
သို့့��မဟုုတ််
●	လျှှပ််စစ််
သင့််�တွွင်် ရှိိ�ရမည််မှာာ�
● BBQ တစ််ဝိုု�က််တွွင်် လေး�းမီီတာာ အကျျယ််ရှှင်းး�လင်းး�နေေရမည််
●	ရေေနှှင့််� မီးး �သတ််ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာ အဆင််သင့််�ဖြ�င့််� လူူ တစ််			
ယော�ာက််ရှိိ�ရမည််
သင်် အိိမ််တွွင််နေေထိုု�င််ရမည််။
* ကရဗင်် (caravan) သည်် အိိမ််မဟုုတ််ပါါ။
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အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ်် မည််သည့််�နေေရာာ၌ ရှာာ�နိုု� င််ပါါသလဲဲ။

သင််သည်် တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုု သတိိပေး�းချျက််များ�း�ကိုု�
အော�ာက််ပါါတို့့��မှှတစ််ဆင့််� စစ််ဆေး�းရမည််
● သင့််�ဒေေသရှိိ� ABC ရေေဒီီယိုု�
●	ဖုုန်းး�
●	ကွွ န််ပျူူ�တာာ။
သင််သည်် အော�ာက််ပါါတို့့��တွွင်် အချျက််အလက််များ�း� ရှာာ�ရ
မည််
● တော�ာမီးး � လွွ တ််မြော��ာက်် နေေရာာ (Bushfire Safer
Place)
● တော�ာမီးး � နော�ာက််ဆုံးး� � ခိုု� လှုံံ� ရာာနေေရာာ (Bushfire Last
Resort Refuge)
●	မီးး � တားး�မြ�စ်် ခရိုု� င််
အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ရှာာ�ဖွေေ�ရန်် နည်းး�လမ်းး� အမျိုးး���
မျိုးး���ရှိိ�သည််
● ကျေး�း�လက်် မီးး �သတ်် တပ််ဖွဲ့့�� (CFS) ဝက််ဘ််ဆိုု�က််
www.cfs.sa.gov.au.
●	ရေေဒီီယိုု�
●	ဖုုန်းး�
●	တီီဗီီ
အော�ာက််ပါါသူူ တို့့��မှှ အကူူ အညီီ တော�ာင်းး�ခံံ ပါါ
●	မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�
●	အိိမ််နီးး�ချျင်းး�များ�း�
●	မိိသားး�စုု ။
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အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ်် မည််သည့််�နေေရာာ၌ ရှာာ�နိုု� င််ပါါသလဲဲ။

အချျက််အလက်် အရေး�းပေါ်�်တိုု� က််ရိုု�က််ဖုုန်းး�လိုု� င်းး�
ဖုုန်းး� 1800 362 361

သင််၏ ရေ�ဒီီယိုု�
ဥပမာာ၊
● ABC
● FiveAA

TTY ဖုုန်းး� 133 677
ယင်းး�နော�ာက်် ဖုုန်းး� 1800 362 361 ကိုု� တော�ာင်းး�ပါါ

အမျိုးး���သားး� တစ််ဆင့််�ခံံ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
ဖုုန်းး� 1300 555 727
ယင်းး�နော�ာက်် ဖုုန်းး� 1800 362 361 ကိုု� တော�ာင်းး�ပါါ

လူူ မှုု ရေး�း မီီဒီီယာာ
www.facebook.com/countryfireservice
သို့့��မဟုုတ်် www.facebook.com/cfsupdates
Twitter
@CFSTalk
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သတိိ ပေး�း အမှာာ�သတင်းး�များ�း�မှာာ� ဘာာကိုု� ဆိုု� လိုု� ပါါသလဲဲ။

တော�ာမီးး � အကြံ�ံ ဉာဏ်် အမှာာ�သတင်းး�
● တော�ာမီးး � လော�ာင််နေေပြီ�ီ
●	ယခုု သင်် အန္တ တရာာယ်် မရှိိ�ပါါ
● ၎င်းး�မှာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််သည််။

တော�ာမီးး � စော�ာင့််�ကြ�ည့််�ပြီး�း� အရေး�းယူူ လုုပ််ဆော�ာင််ရန််
အမှာာ�သတင်းး�
●	မီးး �လော�ာင််ပြီး�း� လာာနေေပါါသည််
● အရာာများ�း�မှာာ� ပြော��ာင်းး�လဲဲနေေသည််
●	သင််နှှင့််� သင့််�မိိသားး�စုုကိုု� ကာာကွွ ယ််ရန်် ယခုု
အရေး�းယူူ လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ။

တော�ာမီးး � အရေး�းပေါ်�် သတိိ ပေး�းချျက်် အမှာာ�သတင်းး�
● သင့််�တွွင်် အန္တ တရာာယ််ရှိိ�သည််
●	မီးး � သင့််�ဆီီ လာာပါါမည််။ ယခုု အရေး�းယူူ 			
လုုပ််ဆော�ာင််ပါါ
● သတိိပေး�းချျက််အတိုု� င်းး� သင်် လုုပ််ရမည််။
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ဖုုန်းး�အမှာာ�သတင်းး�များ�း�

အရေး�းပေါ်�် အခြေ�ေအနေေတစ််ခုု တွွ င်် သင််သည်် အမှာာ�
သတင်းး� တစ််ခုုကိုု� အော�ာက််ပါါတို့့��မှှတစ််ဆင့််� ရနိုု� င််သည််
●	အိိမ််ဖုုန်းး�
●	မိုု� ဘိုု� င်းး� ဖုုန်းး�။
သတိိပေး�းချျက််အတိုု� င်းး� သင်် လုုပ််ရမည််။
သင့််�ဖုုန်းး�ကိုု� သုံးး� �၍မရကော�ာင်းး� မရနိုု� င််ကြော��ာင်းး� သတိိပြု�ပါါ။
သင်် အမှာာ�သတင်းး� မရ ကော�ာင်းး� မရနိုု� င််ပါါ။

အရေး�းပေါ်�် အခြေ�ေအနေေတွွ င်် ဖုုန်းး� 000 ကိုု� ခေါ်�်ပါါ
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ကျွွန်ုု�ပ်် မည််သို့့� � ပိုု� မိုု� သိိ ရှိိ�နိုု� င််သလဲဲ။
မီးး � မလော�ာင််မီီ အကူူ အညီီ တော�ာင်းး�ပါါ။
● ကျေး�း�လက်် မီးး �သတ်် တပ််ဖွဲ့့�� (CFS) ကိုု� ဆက််သွွယ််ပါါ
●	တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုု သတင်းး�အချျက််အလက်် အစည်းး�အဝေး�းကိုု�
သွားး��တက််ပါါ
● CFS.CommunityEngagementSupport@eso.sa.gov.au
ကိုု� အီးး �မေး�းလ််ပို့့��ပါါ
● 08 8212 9858 ကိုု� ဖုုန်းး�ခေါ်�်ပါါ

သင််၏ အော�ာက််ပါါပုုဂ္ဂို�ု �လ််တို့့��နှှင့််� စကားး�ပြော��ာဆိုု�ပါါ
●	မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�၊ မိိသားး�စုုနှှင့််� အိိမ််နီးး�ချျင်းး�များ�း�
●	စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူများ�း�
●	လူူ မှုု အသိုု� င်းး�အဝိုု�င်းး� အုုပ််စုု
●	ဒေေသခံံ ကော�ာင််စီီ

သင််၏ တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုု အစီီအစဥ််ကိုု� လေ့�့ကျျင့််�ပါါ
●	သင်် စော�ာစီးး �စွာာ� မည််သို့့��ထွွ က််ခွာာ�မည််ကိုု� လေ့�့ကျျင့််�ပါါ
● သင့််� ရေေဒီီယိုု� ကော�ာင်းး�ကြော��ာင်းး� သေ�ချာာ�စေေပါါ
● သင်် သွားး��မည့််�နေေရာာကိုု� စစ််ဆေး�းပါါ
● ၎င်းး�နေေရာာကိုု� သင်် မည််သို့့��သွားး��မည််ကိုု� စစ််ဆေး�းပါါ
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ကျွွန်ုု�ပ်် မည််သို့့� � အဆင််သင့််� လုုပ််ရမည််နည်းး�။

သင့််� မိိတ်် ဆွေ�ေများ�း�နှှင့််� မိိသားး�စုုတို့့��နှှင့််� အော�ာက်် ပါ ါတို့့��ကိုု� ပြော��ာဆိုု� ပါါ
● တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုု အကြော��ာင်းး�
● သင်် ဘာာကိုု� လုုပ်် မည််
● သင်် မည််သို့့�� ဘေး�းကင်းး�အော�ာင်် နေေမည်် ။
ဤအရာာကိုု� ရေး�းချျထားး�ရန်် ကော�ာင်းး�ပါါသည်် ။
သင််၏ တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုု အစီီအစဥ်် ကိုု� သင်် ရေး�းချျထားး�နိုု� င််သည်် ။
ဤသို့့��အားး�ဖြ�င့််� အခြား� း�သူူ များ�း� အော�ာက်် ပါ ါတို့့��ကိုု� သိိရန််
အထော�ာက်် အကူူ ပေး�းမည််
● တော�ာမီးး �အတွွ က်် သင်် အဆင််သင့််�ဖြ�စ််နေေကြော��ာင်းး�
●	မီးး �လော�ာင််နေေစဥ််အတွွ င်းး� သင့််�အားး� ရှာာ �ရမည့််�နေေရာာ
သင််၏ တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုု အစီီအစဥ်် ကိုု� မည်် သည့််�အချိိ� န််၌ စတင််
စီီစဥ်် ရန််အတွွ က်် မီးး � အန္တ တရာာယ်် အဆင့််�သတ်် မှှတ််ချ ျက်် ကိုု� သုံးး� �ပါါ
အကယ်် ၍ မီးး �စတင််လော�ာင််လျှှင်် မီးး � အန္တ တရာာယ်် အဆင့််�သတ်် မှှတ််
ချျက်် များ�း�က တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုု မည်် မျှှ ဆိုးး� �ရွား��းမည််ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
ပြ�ပါါသည််
အကယ်် ၍ မီးး � အန္တ တရာာယ်် အဆင့််�သတ်် မှှတ််ချျက်် က အော�ာက်် ပါါ
အတိုု� င်းး�ဖြ�စ်် လျှှင််
● ကြီး�း�ကြီး �း�မား�းမား�း
● အလွွ န််ပြ�င်းး�ထန််
စော�ာစီးး �စွာာ� ထွွ က််ခွာာ�ခြ �င်းး�သည်် ဘေး�းအကင်းး�ဆုံးး� � လုုပ်် ရန််အရာာ
ဖြ�စ်် သည်် ။
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သင််၏ တော�ာမီးး � လွွ တ််မြော��ာက််ရေး�း အစီီအစဥ််ကိုု� ရေး�းပါါ

စော�ာစီးး �စွာာ� ထွွ က််ခွာာ�ရန်် သို့့��မဟုုတ်် ဆက််နေေပြီး�း� ကာာကွွ ယ််
ရန်် သင့််� အစီီအစဥ််ကိုု� ရေး�းချျပါါ
မေး�းပါါ
–	မိိတ််ဆွေ�ေ
သို့့� �မဟုုတ််
–	မိိသားး�စုုဝင််
ကိုု� သင့််�အစီီအစဥ််အားး� သင်် ရေး�းရန််အတွွ က်် ကူူ ညီီပေး�း
ရန််မေး�းပါါ
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ယနေ့�့ ရက််စွဲဲ�ကိုု� ဤနေေရာာ၌ ရေး�းပါါ

ဖုုန်းး�နံံ ပါါတ််ကိုု� ဤနေေရာာ၌ ရေး�းပါါ

အရေး�းပေါ်�်

ဆရာာဝန််

ကျော�ာ�င်းး�

တိိ ရ စ္ဆာာ�န်် ဆရာာဝန််

ဘဏ််

အာာမခံံ ကုုမ္ပပ ဏီီ

ပေါ်�်လစီီ နံံ ပါါတ််

ရေ� ကုုမ္ပပ ဏီီ
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000

လျှှပ််စစ်် ကုုမ္ပပ ဏီီ

ဓါါတ််ငွေ့့�� ကုုမ္ပပ ဏီီ

ဒေေသခံံ ကော�ာင််စီီ

မိိ သားး�စုု နှှ င့််� မိိ တ််ဆွေ�ေများ�း�

နာာမည််

ဖုုန်းး� နံံ ပါါတ််
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သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�
အချျက််အလက်် အရေး�းပေါ်�်တိုု� က််ရိုု� က််ဖုုန်းး�လိုု� င်းး�
လိုု� င်းး� 1800 362 361
TTY 133 677
အမျိုးး���သားး� တစ််ဆင့််�ခံံ ဝန််ဆော�ာင််မှုု 1300 555 727

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� �၏ ဒေေသခံံ ရေေဒီီယိုု� အသံံလွှှ င့််�ရုံံ� မှာာ�

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� �၏ မီးး � တားး�မြ�စ်် ခရိုု�င််မှာာ�

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� �နှှင့််� အနီးး �ဆုံးး� � တော�ာမီးး � လွွ တ််မြော��ာက််
နေေရာာမှာာ� (Bushfire Safer Place)

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� �နှှင့််� အနီးး �ဆုံးး� � တော�ာမီးး � နော�ာက််ဆုံးး � �
ခိုု� လှုံံ�ရာာနေေရာာမှာာ� (Bushfire Last Resort Refuge)
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မည််သူူက စော�ာစီးး �စွာာ� ထွွ က််ခွာာ�သွားး��မည််နည်းး�။

မည််သူူက ဆက််နေေပြီး�း� ကာာကွွ ယ််ပေး�းမည််
နည်းး�။

နာာမည််

ဖုုန်းး� နံံ ပါါတ််
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သင့််� အစီီအစဥ််ကိုု� စလုုပ််ရန်် သင််၏ မီးး �
အန္တ တရာာယ်် အဆင့််�သတ််မှှတ််ချျက််မှာာ� ဘာာလဲဲ။
မီးး � အန္တ တရာာယ်် အဆင့််�သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� နား�းလည််ပါါ
● ကြီး�း�ကြီး�း�ကျျယ််ကျျယ််မှာာ� အနီီရော�ာင်် ရင့််�ရင့််�ဖြ�စ််သည််
● အလွွ န််ပြ�င်းး�ထန််မှာာ� လိိမ္မော်�် ��ရော�ာင်် ဖြ�စ််သည်််�
●	ပြ�င်းး�ထန််မှာာ� အဝါါရော�ာင်် ဖြ�စ််သည်််�
● အသင့််�အတင့််�မှာာ� အစိိမ်းး�ရော�ာင်် ဖြ�စ််သည်််�

အော�ာက််ပါါ မီးး � အန္တ တရာာယ်် အဆင့််�သတ််မှှတ််ချျက်် ရှိိ�သည့််�အခါါ
သင််သည်် သင််၏ တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုု အစီီအစဥ််ကိုု� စလုုပ််
မည်် - ဆက််နေေပြီး�း� ကာာကွွ ယ််မည််

အော�ာက််ပါါ မီးး � အန္တ တရာာယ်် အဆင့််�သတ််မှှတ််ချျက်် ရှိိ�သည့််�အခါါ
သင််သည်် သင််၏ တော�ာမီးး �လော�ာင််မှုု အစီီအစဥ််ကိုု� စလုုပ််
မည်် - စော�ာစီးး �စွာာ� ထွွ က််ခွာာ�မည််
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မီးး � မလော�ာင််မီီ ၊
သင်် လုုပ််မည့််�အရာာ

မီးး �သည်် သင့််� နယ််မြေ�ေတွွ င်် လော�ာင််
နေေသည််။
သင်် လုုပ််မည့််�အရာာ
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မီးး �သည်် သင့််� အိိ မ််ကိုု� လော�ာင််နေေသည််။
သင်် လုုပ််မည့််�အရာာ

မီးး �လော�ာင််ပြီး�း�နော�ာက််၊ သင််
လုုပ််မည့််�အရာာ
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သင်် ထွွ က််ခွာာ�ရမည််ဆိုု� လျှှင်် သင့််� အစီီအစဥ််

သင်် ထွွ က််ခွာာ�မည့််� အချိိ�န််
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သင်် သွားး��မည့််�နေေရာာ

ထိုု� နေေရာာကိုု� သင်် မည််သို့့� �သွားး��မည််
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သင်် ယူူ ဆော�ာင််သွားး��ရန််လိုု� သည့််� အရာာ

သင့််�အိိ မ််မွေး�း �တိိ ရ စ္ဆာာ�န််များ�း�ကိုု� သင်် လုုပ််မည့််�
အရာာ
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သင်် ပြော��ာပြ�မည့််� လူူ များ�း�

သင်် အိိ မ််ပြ�န််လာာနိုု� င််မည့််� အချိိ�န််
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အကယ််၍ သင်် အိိ မ််၌ချော�ာ�င််ပိိတ််မိိခံံ ရလျှှင််
သင့််� အစီီအစဥ််

သင်် လုုပ််မည့််�အရာာ
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ပြ�န််လည််ကော�ာင်းး�မွွ န််လာာရေး�း
မီးး �လော�ာင််မှုု ပြီး�း�ဆုံးး� �ပြီး�း�နော�ာက်် သင့််�
ကိုု� ယ််တိုု� င််ကိုု� မည််သို့့� � စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မည််
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အဆင််သင့််� လုုပ််ပါါ
အဆင််သင့််� လုုပ််ကြ�စို့့� � - အိိ မ််၌ သင်် လုုပ််နိုု� င််သည့််�အရာာ
မီးး � ရာာသီီ မရော�ာက််မီီ
သင့််�အိိ မ််အနီးး �အနား�း နေေရာာကိုု� ရှှင်းး�လင်းး�
ပေး�းရန်် သင်် ဘာာလုုပ််မည််နည်းး�။

သင့််� အစီီအစဥ််ကိုု� သင်် မည််သို့့� � လေ့�့ကျျင့််�
မည််နည်းး�။
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Picture Communication Symbols by Mayer-Johnson LLC © 1981 –
2013.

ThinLine package by Mayer-Johnson LLC © 2010 – 2013.

Valuing People ClipArt © Inspired Services, UK.
www.inspiredservices.org.uk

ဤစာာအုုပ််ကိုု� SA Country Fire Service က စုုဆော�ာင်းး�သည်် June 2018
ပြ�င််ဆင််မွှှမ်းး�မံံ သည်် February 2019

