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کانتی اورنج
ِ

Health Care Agency

آماده باشيد .يک کيت  KITاضطراری درست کنيد
اينھا بعضی از اقالمی ھستند که شما و خانواده تان به
آنھا نياز خواھيد داشت:

Behavioral Health Services

 مواد غذائی خراب نشدنی )مانند ميوه خشک يا پينات باتر  -کره
بادام زمينی(

خدمات بھداشت رفتاری

 کيت )جعبه( کمک ھای اوليه

او سی لينکس

 باطری اضافی
 داروھای تجويز شده با نسخه پزشک و عينک طبی

(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

آماده کردن کودکان برای
حوادث فاجعه برانگيز

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

 آب  -حداقل يک گالن برای ھر نفر برای ھر روز
 راديوئی که با باطری و يا با ھندل کار ميکند
 کيسۀ خواب يا پتوی گرم برای ھر نفر
 تعدادی چراغ قوه

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

 سوت برای عالمت دادن و درخواست کمک
 قوطی باز کن )دستی(
 نقشه ھای محلی
 ذخيره و لوازم حيوانات خانگی

خدمات پشتيبانی در شرايط غير اضطراری
(877) 910 WARM or (877) 910-9276

 ذخيره و لوازم نوزاد )شير خشک ،دايپر يا پوشک(

www.namioc.org

غذا ،آب ،لباس و ذخيره و لوازم ميبايستی حداقل برای سه روز
کافی باشند.

دوشنبه تا جمعه از  ٩صبح تا  ٣صبح روز بعد
شنبه و يکشنبه از  ١٠صبح تا  ٣صبح روز بعد

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

تارنمای:

http://ochealthinfo.com/bhs

بعضی از سؤاالتی که در مورد کودکان و نوجوانانی که دارای
شرايط خاص سالمتی ھستند بايد در نظر گرفت عبارتند از اما
محدود نميشوند به:
 آيا احتياج به دارو ھست؟

کانتی اورنج
سازمان مراقبت ھای بھداشتی
خدمات بھداشت رفتاری
کمک رسانی اضطراری
Orange County
Health Care Agency
Behavioral Health Services
Disaster Response

405 W. 5th Street, Suite 550
405 W. 5th Street, Suite 550
Santa Ana, CA 92701
www.ochealthinfo.com/bhs

 مسواک ،خمير دندان و صابون
 بشقاب کاغذی ،ليوان و کارد و چنگال و قاشق پالستيکی ،حولۀ
کاغذی

خط گرم ” نامی “ NAMI WarmLine

Behavioral Health Services
خدمات بھداشت رفتاری
Disaster Response
کمک رسانی اضطراری
نشانی:

 کبريت در محفظۀ ضد آب

 آيا برای دستگاه ھای پزشکی ،يا يخچال برای نگھداری اقالم
خاص يا غذا احتياج به برق ميباشد؟
 آيا کودک دارای حساسيت خاص يا آلرژی است؟

Santa

 آيا برای رفتن از يک نقطه به نقطۀ ديگر نياز به نقشۀ ثانوی
ميباشد )مثالً در مورد صندلی چرخدار دستی(؟

Children
Cope
 Helpingحادثه
کنار آمدن با
کودکان برای
کمک به
حوادث فاجعه برانگيز ميتوانند باعث بشوند که کودکان و
نوجوانان احساس وحشت ،سرگردانی و عدم امنيت بکنند .واکنش
بچه ھا ميتواند کامالً با ھم متفاوت باشد .برای بسياری از بچه ھا
واکنش به حوادث فاجعه برانگيز کوتاه مدت است ،در صورتی که
بعضی از بچه ھا ميتوانند در خطر ناراحتی روانی بلند مدت باشند.
سه عامل خطری که ميتوانند در واکنش بلند مدت تر مؤثر باشند
عبارتند از:
 روياروئی مستقيم با با حادثۀ فاجعه برانگيز مانند تخليۀ
اضطراری ،مشاھدۀ زخمی شدن ديگران و يا زخمی شدن
خودشان.

در ھنگام يک حادثه فاجعه برانگيز
بدانيد که در ھنگام حادثه ای فاجعه برانگيز به فرزند تان چه بگوييد

 از فرزندتان بپرسيد که تا به حال چه خبری شنيده است.
 اطالعات اصلی را بدون جزئيات ناراحت کننده در ميان بگذاريد
 کودکان خردسال را از تصاوير و صداھای ناراحت کنندۀ
تلويزيون ،راديو و اينترنت به دور نگھداريد. .

 از دست دادن يا عزاداری برای مرگ يا زخمی شدن و صدمۀ
جدی بدنی افراد خانواده يا دوستان.
 فشارھای ثانويۀ ناشی از حادثه مانند اسکان موقت در جائی غير
از منزلشان ،از دست دادن شبکه اجتماعی ،از دست دادن لوازم
شخصی و يا بيکار شدن پدر و مادر.

بعد از وقوع يک حادثه فاجعه برانگيز پدر و مادر چگونه ميتوانند به
فرزندان شان کمک کنند تا با شرايط کنار بيايند

 اين حادثه دوباره اتفاق خواھد افتاد.
 فردی صدمۀ شديد بدنی خواھد ديد يا خواھد مرد.
 از خانواده جدا خواھند ماند.
 تنھايشان خواھند گذاشت.

 تا جائيکه ممکن است افراد خانواده را در کنار ھم نگھداريد و
فرزندانتان را در کاری که ميکنيد سھيم کنيد.
 با آرامش و اطمينان در بارۀ موقعيت توضيح بدھيد .آنچه را ميدانيد به
فرزندانتان بگوئيد و مراحل بعدی را برايشان تشريح کنيد.
 فرزندان تان را تشويق کنيد که حرف بزنند .بگذاريد آنقدر که دلشان
ميخواھد در مورد حادثه فاجعه برانگيز صحبت و سؤال کنند.
 به گفته ھايشان گوش کنيد .به آنھا اطمينان بدھيد که حادثۀ فاجعه
برانگيز بھيچ عنوان تقصير آنھا نبوده است .به فرزندانی که ميترسند
اطمينان بدھيد که شما آنجا ميمانيد و از آنھا مراقبت ميکنيد .از کودکان
نبايد توقع داشت که شجاع و سرسخت باشند.
 فرزندان تان را در فعاليت ھای بھبودی و بازگشت به وضعيت عادی
شرکت دھيد .از آنھا بخواھيد وظايف عادی و روزمره شان را انجام
بدھند ،به اين ترتيب آنھا در بازگرداندن اوضاع به حالت عادی
احساس مشارکت ميکنند.
 تا حد امکان ھرچه زودتر به انجام فعاليت ھای روزمره برگرديد.

منابع در اينترنت
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-healthinitiatives/Children-and-Disasters/Pages/CYWSN.aspx
https://www.fema.gov/coping-disaster
https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/athome/Pages/Getting-Your-Family-Prepared-for-aDisaster.aspx
http://www.ready.gov/kids/parents/coping

Behavioral Health Services

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.

 در اين مورد فکر کنيد که اخبار را برای بچه ھای بزرگتر
ضبط کنيد که اول خودتان ببينيد و بعداً با آنھا با ھم ببينيد.

بعد از يک حادثۀ فاجعه بر انگيز

آگاه باشيد که بعد از يک حادثۀ فاجعه برانگيز بيشترين وحشت
بچه ھا در رابطه با موارد زير است:

County of Orange

 به آنھا اجازه بدھيد تا در بعضی موارد بتوانند تا حدی روی بعضی
تصميم گيری ھا کنترل داشته باشند مثل لباسی که ميخواھند بپوشند و
يا غذائی که ميخواھند برای شام بخورند.

Before
Disaster
برانگيز
حادثۀ aفاجعه
قبل از يک
برای خانواده تان نقشه ای برای روياروئی با حوادث فاحعه برانگي ز
داشته باشيد.
 با فرزندان تان در موردخطرات حوادث فاجعه برانگيزی که
امکان وقوع شان در منطقۀ شما ھست و چگونگی آماده شدن
برای ھرکدام صحبت کنيد.
 اطمينان حاصل کنيد فرزندانتان ميدانند در صورت وقوع
زلزله ،گردباد ،طوفان و ساير حوادث احتمالی در منطقۀ شما
برای ايمن بودن بايد به کجای خانه تان بروند.
 به فرزندانتان بياموزيد که چگونه عالئم خطر را تشخيص
بدھند .مطمئن باشيد فرزندانتان صداھای زنگ خطر دود ،زنگ
خطر آتش و اعالم خطرھای جامعۀ اطرافتان را ميشناسند و
ميدانند در صورت شنيدنشان بايد چکار کنند.
 به فرزندانتان توضيح بدھيد که چگونه و چه وقتی درخواست
کمک بکنند .شماره تلفن ھای الزم برای مواقع اضطراری را
جائی نگھداری کنيد که اعضای خانواده بتوانند پيدا کنند.
 يکی از افراد خانواده که در ايالت ديگری زندگی ميکند را به
عنوان فرد تماس انتخاب کنيد تا در صورت جدائی از يکديگر
در شرايط اضطراری اعضاء خانواده بتوانند با او تماس گرفته
و از حالشان خبر بدھند.
 با ھم محلی دور از خانه تان را انتخاب کنيد تا بتوانيد در
صورت جدائی از يکديگر به خاطر شرايط اضطراری در آن
محل گرد ھم بياييد.

 تا مدتی بعد از وقوع حادثۀ فاجعه برانگيز به آنھا اجازه بدھيد
امتيازھای ويژه ای مانند خوابيدن با چراغ روشن را برای مدتی داشته
باشند.

 برای خانواده تان يک بسته يا کيت شامل اقالم الزم در زمان
وقوع حوادث فاجعه برانگيز آماده کنيد.

 بھانه ھائی پيدا کنيد که از طريق آنھا به فرزندان تان اطمينان بدھيد که
دوستشان داريد.

 برای اينکه ھمه به خاطر بياورند که در زمان رويدادھای
اضطراری چکار بايد بکنند،.نقشۀ روياروئی با حوادث فاجعه
برانگيز خانواده تان را ھر شش ماه يکبار به تمرين بگذاريد.

