County of Orange
کانتی اورنج
ِ
Behavioral Health Services
خدمات بھداشت رفتاری

County of Orange
Health Care Agency

منابع
او سی لينکس
(855) OC-Links or (855) 625-4657
شماره (714) 834-2332 TDD
www.ochealthinfo.com/bhs/about/pi/oclinks/

دوشنبه تا جمعه از  ٨صبح تا  ۶بعدازظھر

واقعۀ تيرانداز فعا ل

تيم مرکزی ارزيابی
ارزيابی اضطراری روانپزشکی
(866) 830-6011
خدمات  ٢۴ساعته  ٧روز ھفته

405 W. 5th Street, Suite 550
Santa Ana, CA 92701

تارنمای:

http://ochealthinfo.com/bhs

 شوکه شدن و احساس بی حسی
 احساسات شديد
 وحشت
 احساس گناه
 خشم و عصبانيت
 افسردگی و احساس تنھائی و بی کسی
 انزوا و در خود فرو رفتگی
 عالئم فيزيکی پريشان حالی
 اضطراب و ترس ناگھانی

خدمات  ٢۴ساعته جلوگيری از خودکشی
(877) 7 CRISIS or (877) 727-4747
www.suicidepreventionlifeline.org/

 نشان دادن واکنش با تآخير

خدمات پشتيبانی در شرايط غير اضطراری

نشانی:

بھبودی از واقعه ای بشدت آسيب گذار يا تراما زمان
زيادی طول ميکشيد و آسان نخواھد بود .واکنش افراد به
چنين وقايعی متفاوت است .واکنش ھيچکس درست يا غلط
نيست  -فقط با ھم متفاوتند .اگر انتظار زيادی از خود يا
ديگران نداشته باشيد به روند بھبودی تان کمک ميکند.
واکنش ھای ممکن به واقعه ای بشدت آسيب گذار /تراما:

 عدم توانائی برای ادامۀ فعاليت ھای معمول

خط گرم ” نامی “ NAMI WarmLine

Behavioral Health Services
خدمات بھداشت رفتاری
Disaster Response
کمک رسانی اضطراری

بھبود ی

(877) 910 WARM or (877) 910-9276
www.namioc.org
دوشنبه تا جمعه از  ٩صبح تا  ٣صبح روز بعد
شنبه و يکشنبه از  ١٠صبح تا  ٣صبح روز بعد

کانتی اورنج
سازمان مراقبت ھای بھداشتی
خدمات بھداشت رفتاری
کمک رسانی اضطراری
Orange County
Health Care Agency
Behavioral Health Services
Disaster Responseite 550
405 W. 5th Street, Suite 550
Santa Ana, CA 92701
www.ochealthinfo.com/bhs

توصيه ھای عملی برای تطبيق با شرايط:
 يادتان باشد که نفس بکشيد
 تصميم گيری ھای بزرگ را به تاخير بيندازيد
 يرای مدتی زندگی تان را ساده کنيد
 از بدن و ذھن تان مراقبت کنيد.
 از مصرف الکل و مواد مخدر خودداری کنيد
 شماره تلفن دوست خوبی را در دسترس داشته باشيد تا
وقتی که احساس غرق شدن در سختی ھا را ميکنيد به او
تلفن کنيد
 تقاضای کمک کنيد
 در باره چيزھائی که اميدوارتان ميکنند فکر کنيد
 تا جائيکه ممکن است به انجام کارھا به روال گذشته
برگرديد
 به افراد مورد اعتمادتان متکی باشيد و با آنھا گفتگو کنيد

وقايع تيرانداز فعا ل
وقتی نيروھای انتظامی به محل ميرسند:
 آرامش خود را حفظ کرده و دستورات را اجرا کنيد
 اشياء توی دستان را به زمين بيندازيد )مانند تلفن ،کيف(

فرار کنيد .پنھان شويد .بجنگيد.
زمانی که يک تيرانداز فعال در نزديکی شما است بايد ھم از نظر فيزيکی و
ھم از نظر روانی آماده برخورد با موقعيت باشيد.
سه راه برايتان وجود دارد:

 دست ھايتان را باال برده انگشتان تان را از ھم باز کنيد
 دست ھايتان را در تمام مواقع طوری نگھداريد که ديده
شوند

) (١فرار کنيد.
 نقشه ای برای مسير فرار خود در ذھن داشته باشيد

 از حرکت ناگھانی به طرف ماموران انتظامی مانند گرفتن
آنھا برای احساس امنيت خودداری کنيد

 بدون توجه به موافقت ديگران محل را ترک کنيد

 از اشاره کردن و جيغ و فرياد زدن خودداری کنيد

 در صورت امکان به ديگران برای فرار کمک کنيد

 ھنگام تخليه محل سوآل نکنيد

 برای حرکت دادن زخمی ھا کاری نکنيد

 بدانيد که برای زخمی شدگان کمک در راه است

 از ورود ديگران به محوطه ای که ممکن است تير انداز فعال
آنجا باشد جلوگيری کنيد

اولين افراد نيروھای انتظامی که به محل ميرسند برای کمک
به زخمی شدگان توقف نميکنند.ميتوانيد انتظار داشته باشيد که
تيمھای امداد بعد از نيروی انتظامی اوليه خواھند رسيد .اين
تيم ھای امداد افراد زخمی را مداوا کرده و حرکت خواھند داد.
پس از اينکه به نقطۀ امنی رسيديد به احتمال زياد نيروھای
انتظامی شما را آنجا نگه خواھند داشت تا اينکه موقعيت تحت
کنترل قرار بگيرد و تمام شاھد ھا شناسائی و مصاحبه شده
باشند .محل را تا زمانيکه مقامات نيروھای انتظامی دستور
صادر نکرده اند ترک نکنيد.
شيوه ھای خوب برای تطبيق و کنار آمدن با موقعيت تيرانداز
فعال:
 از محيط اطراف خود و خطر ھای احتمالی آگاه باشيد.

 وسايل تان را جا بگذاريد

 دست ھايتان را طوری نگھداريد که ديده بشوند
 وقتی در جای امنی ھستيد به  ٩١١تلفن کنيد

) (٢پنھان شويد.
 در محلی دور از ديد تير انداز پنھان شويد
 در را قفل کنيد يا محل ورود به پنھان گاھتان را مسدود کنيد
 صدای تلفن دستی تان و حتی حالت ارتعاشی آن را ببنديد و
ساکت بمانيد.

) (٣بجنگيد.
 به عنوان آخرين راه حل و فقط وقتی جانتان در خطر فوری
است بجنګيد

 از ھر محلی که ديدار ميکنيد نزديک ترين دو راه خروج
را به خاطر بسپاريد

 با حداکثر حالت تھاجمی ممکن عمل کنيد

 زمانيکه به موقعيت امنی رسيديد به شماره  ٩١١تلفن
کنيد.

 فی البداھه از ھر وسيله ای که ميتوانيد بعنوان اسلحه استفاده
کنيد و اشياء را به سمت تيرانداز فعال پرتاب کنيد

برای اطالعات بيشتردر مورد وقايع تيرانداز فعال و تطبيق با
آن لطفاْ به تارنماھای زير مراجعه کنيد:

 با ارادۀ کامل عمل کنيد  ...زنده ماندتان به آن بستگی دارد

www.dhs.com
www.fbi.gov
www.samhsa.com

 سعی کنيد تيرانداز را از پا بياندازيد

www.fbi.gov/about-us/office-of-partner-engagement/active-shooterincidents/active-shooter-event-quick-reference-guide-04-29-14/view

County of Orange

کانتی اورنج
ِ

Behavioral Health Services

خدمات بھداشت رفتاری

رسالت ما
اطمينان از اينکه اورنج کانتی امروز و برای نسلھای آينده
جايی امن ،سالم و رضايت بخش برای زندگی ،کار و
تفريح است با فراھم کردن خدمات عمومی منطقه ای
استثنايی و مقرون به صرفه.

وقايع تيرانداز فعا ل
تيرانداز فعال فردی است که فعاالنه در جای پر جمعيتی
مشغول کشتن آدمھاست و يا کوشش به اين کار ميکند.
 قربانيان به صورت متفرقه و بدون دليل انتخاب ميشوند.
 واقعه غير قابل پيش بينی است و به سرعت توسعه پيدا ميکند
 آگاھی اينکه چکار کنيم ميتواند زندگی افرادی را نجات بدھد

اطالعاتی که الزم است به متصدی تلفن  ٩١١بدھيد:
 محل تير انداز فعال
 تعداد تيراندازان
 مشخصات ظاھری تيراندازان
 تعداد و نوع سالحی که تيرانداز در اختيار دارد
 تعداد قربانيان احتمالی در محل

تشخيص خشونت احتمالی در محل کار
يک تير انداز فعال در محل کار ممکن است يکی از کارکنان
فعلی يا قبلی و يا يکی از آشنايان کارکنان فعلی و يا قبلی باشد.
مديران و ھمکاران ھشيار ممکن است در يکی از کارکنان
مشخصاتی را ببينند که احتمال دارد به رفتاری خشونت بار بی
انجامد .اگر فکر ميکنيد يکی از کارکنان و يا ھمکاران رفتاری
دارد که احتمال دارد به خشونت برسد به اداره نيروی انسانی
محل کارتان اطالع دھيد.
www.fbi.gov/stats-services/victim_assistance/brochureshandouts/cope_terror.pdf
www.dhs.gov/sites/default/files/publications/active-shooter-how-torespond-508.pdf

