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GIHIGUGMA KAMO,

Ang Estado sa Hawai'i bag-o lang nag-atubang sa daghang mga natural nga katalagman lakip ang Bagyong Lane, Bagyong Olivia, 
ang pagbuto sa Kilauea, ug ang pagbaha sa Kaua'i. Kining natural nga mga kalamidad lamang nagkantidad sa atong estado og 
kapin sa $900 milyon sa ekonomikanhong kapildihan ug miresulta sa mahinungdanong mga epekto sa atong imprastraktura sa 
estado lakip na ang pagkawala sa kuryente, pagkabalda sa transportasyon, mga kal-ang sa atong mga sistema sa komunikasyon, 
ug pagkabalda sa mga kadena sa kagamitan. Isip mga indibidwal, kita motubag sa mga katalagman sa lain-laing mga paagi. 
Alang sa pipila, kini mahimong usa ka makapaguol nga kasinatian nga adunay dakong epekto sa ilang mental ug pamatasan nga 
kahimsog, samtang ang uban murag wala maapektuhan.

Ang Dibisyon sa Hawai‘i Departmento sa Panglawas (DOH) Alkohol ug Pag-abuso sa Drogas (ADAD) nakadawat og pederal na 
paghatag sa 2020 aron matubag ang mga epekto sa panglawas sa pamatasan sa mga natural nga kalamidad. Pinaagi niini nga 
paghatag, ang ADAD nakigtambayayong sa Opisina sa DOH na Pagpangandam sa Panglawas sa Publiko Dibisyon sa Dibisyon sa 
mga Serbisyo sa Kahimsog sa Pamilya, ug Dibisyon sa Panglawas sa Pangisip sa Hingkod sa pagsabwag sa pagpangandam sa 
katalagman ug mga kapanguhaan sa pagtubag nga naglakip sa pagtutok sa kahimsog sa pangisip.

Pinaagi sa pakigtambayayong sa Māpuna Lab sa Unibersidad sa Hawai'i sa Mānoa Thompson Eskwelahan sa Katilingban ug 
Panglawas sa Publiko, ang 'Ulu Serye sa Pagbansay sa Kultura sa Pagtubag sa Katalagman gimugna aron mabag-o kung giunsa 
pagtan-aw sa usa ang natural nga mga katalagman pinaagi sa kultura nga Natib Hawaiian ug Pacific Islander napanan-awan. 
Ang ilang unom ka bahin nga serye sa webinar naghisgot sa mga katalagman isip mga oportunidad sa pag-uswag, ug nagtubag 
sa mga hilisgutan sa Pangandam sa Kalamidad, Seguridad sa Pagkaon, Seguridad sa Balay, Eskwelahan, Pag-atiman sa bata, ug 
Seguridad sa trabaho, Paglikay sa Kapintasan, ug Pagdala sa Kapit-os ug Sosyal nga Paglain. Ang balangkas sa 'Ulu mao ang 
sukaranan sa serye sa web, nga nagrepresentar sa pagkatawo pag-usab, pagtubo, pagpadaghan, ug proteksyon. Ang mga bahin sa 
gawas sa 'ulu susama sa daghang mga paagi diin kita motubag sa katalagman. Ang ‘Ulu Mga Pagbansay sa Kultura sa Pagtubag sa 
Katalagman ma-access sa https://uludrs.com ug anaa sa Hawai‘i TRAIN public health learning network salamat sa gihatag sa DOH 
sa Opisina sa Pagpangandam sa Panglawas sa Publiko.

Kini nga polyeto gihimo aron matubag ang kahimsog sa pangisip ug kahimsog kauban ang tradisyonal nga pagplano sa kalamidad 
ug kasayuran sa pagtubag. Nagpakita kini kung giunsa ang labing maayo nga pagsuporta sa imong kaugalingon ug sa uban sa 
pagpangandam alang sa katalagman, ingon man ang kasagarang mga reaksyon nga mahimo nato ug ang atong mga minahal 
sa kinabuhi pagkahuman sa usa ka katalagman nga panghitabo. Ang pagbaton ug plano kung adunay kalamidad, pag-andam sa 
imong panimalay, ug pagpraktis uban sa imong pamilya makatabang sa pagpakunhod sa kapit-os sa mga katalagman. Apan, kung 
ikaw o usa ka tawo nga imong kaila mibati nga nabug-atan o kapuno, kontaka ang Hawai‘i CARES sa 1-800-753-6879 alang sa 
suporta ug mga kapanguhaan.

Palihug Andama ang Imong 'Ohana para sa mga emerhensya. Mahalo.

Kinasingkasing,

John Valera, AICP 
Puli nga Administrador 
Dibisyon sa Pag-abuso sa Alkohol ug Droga
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PASUNDAYAG

Ang Pagplano Alang sa katalagman makapamenos sa atong kabalaka ug kapit-os sa wala pa, sa panahon, ug pagkahuman sa 
katalagman.

MGA BENEPISYO SA 
PAGPANGANDAM₼

PAGPANGANDAM ALANG SA 
EMOSYONAL UG SOSYAL NGA 
EPEKTO SA MGA KALAMIDAD 
UG EMERHENSYA†• Ang pagkaandam makapamenos sa kahadlok, kabalaka, 

ug kapildihan nga nag-uban sa mga katalagman. Ang mga 
komunidad, pamilya, ug mga indibidwal kinahanglang 
mahibalo kon unsay buhaton kon adunay sunog ug asa 
mangitag kapasilungan panahon sa bagyo. Kinahanglang 
andam silang mobakwit sa ilang mga balay ug modangop sa 
mga publikong puy-anan ug makahibalo unsaon pag-atiman 
sa ilang batakang medikal nga panginahanglan.

• Ang mga tawo mahimo usab nga makunhuran ang epekto sa 
mga katalagman (pagpugong sa baha, pagpataas sa usa ka 
balay o pagbalhin sa usa ka balay gikan sa agi-an sa kadaot, 
ug pagsiguro sa mga butang nga mahimong matay-og sa 
usa ka linog) ug usahay hingpit nga malikayan ang peligro.

• PAGHIMO UG PLANO : Makatabang ang paghimo og plano 
sa pag-atiman sa kaugalingon sa dili pa ang kalamidad o 
emerhensya. Ang pagpaabut, pagmonitor ug pagsabut sa 
imong kaugalingon ug sa imong mga minahal nga reaksyon 
makatabang gyud panahon sa emerhensya. Mahimo nimong 
pangutan-on ang imong kaugalingon sa pipila sa mosunod 
nga mga pangutana ug isulat ang mga tubag:

• Giunsa nimo pag-ila kung napit-os ka?

• Unsay imong gibuhat ug unsay imong gibati?

• Unsa ang personal nga mga butang sa imong kinabuhi 
o mga aksyon nga imong gihimo aron mobati nga mas 
maayo? Mahimong maglakip kini sa pisikal, emosyonal, 
relasyon, espirituhanon ug kultural nga suporta.

• Giunsa nimo pagsagubang ang tensiyon?

• Unsa ang tulo ka mga butang nga imong mahimo sa 
paghupay human sa usa ka kapit-os nga kasinatian.
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• KONEKTAYON: Ang atong mga koneksyon sa uban 
importante sa pagpataas sa kalig-on ug pagkaayo human sa 
mga katalagman. Hunahunaa ang:

• Kinsa sa imong mga kaila, mga higala ug pamilya, ang 
imong maduolan kung makasinati ka og dugang nga 
mapit-os? Mahimong espesipiko, ug ipahibalo kini nga 
mga tawo nga sila ang imong suporta nga mga tawo 
kung adunay mga katalagman/emerhensya. Ilakip ang 
mga kontak sa gawas sa lungsod sa imong listahan.

• Kinsay nakaila nimo? Kinsa ang imong giisip nga naa sa 
imong komunidad? Kinsa imong mga silingan? Pagpaila 
sa imong kaugalingon. Pagsugod ug panag-istoryahanay 
kon sa unsang paagi ang usa ka emerhensya 
makaapekto sa imong lokal nga komunidad.

• ILA-ILA ANG MGA SERBISYO SA IMONG LUGAR: 
Unsang mga serbisyo ang ma-adtuan nimo ug sa imong mga 
minahal sa inyong lokal nga komunidad aron madugangan 
ang kaayohan ug makunhuran ang kapit-os? Mahimo kini nga 
mga kalihokan sa kalingawan, ingon man mga pormal nga 
serbisyo sama sa pagtambag. Hunahunaa kung unsaon nimo 
pagpadayon kini nga mga kalihokan sa usa ka katalagman 
o emerhensya. Ang Hawai'i CARES usa ka maayong 
kapanguhaan alang niadtong nanginahanglan og tabang. 
Anaa ang nabansay nga mga magtatambag ug makatabang 
sa pagkonektar kanimo sa lokal nga mga kapanguhaan 
lakip ang suporta sa krisis, mga kapanguhaan sa kahimsog 
sa pangisip, o mga serbisyo sa pagtambal sa paggamit sa 

substansiya. Tawga ang Hawai'i CARES sa 1-800-753-6879 o 
bisitaha ang visit https://hicares.hawaii.gov/.

• PAG-ORGANISA: Ang pagka-organisado makatabang 
kanato nga makabaton og pagbati sa pagkontrolar human sa 
usa ka emerhensya.

• Unsaon nimo pagkonektar sa mga sakop sa imong 
pamilya lakip ang imong mga anak human sa mga 
katalagman o emerhensya?

• Ikaw ba o ang imong mga minahal aktibong nagdumala 
sa bisan unsang pisikal o mental nga kondisyon sa 
kahimsog?

• Ilista ang mga tambal o medikal nga tabang sa bisan 
unsang matang nga imong gisaligan karon sa imong 
plano sa pag-atiman sa kaugalingon ug iapil sa imong 
himan.

• Unsa ang mga butang sa imong kinabuhi nga dili 
mapulihan, ug adunay dakong kahulogan alang kanimo 
o sa imong mga minahal? Hunahunaa ang mga paagi 
nga mapanalipdan nimo kini nga mga butang sa usa 
ka emerhensya. Ang ubang mga tawo makahupay 
sa panahon sa pagbakwit sa pagdala ug butang nga 
makapahinumdom kanila sa ilang panimalay/komunidad.

• Unsaon nimo pagdumala ug pag-atiman ang imong 
mga binuhi sa panahon sa kalamidad/emerhensya? Ang 
mga binuhi mahimong hinungdanon nga bahin sa atong 
kinabuhi, ug naghatag kahupayan ug suporta.

Pasundayag  |   6



MGA LISTAHAN SA EMERHENSIYA KAGAMITAN

I-ASEMBLE ANG IMONG 
EMERHENSIYA KAGAMITAN

Ang mga serbisyo sa tubig, elektrisidad, telepono, ug natural 
gas kasagaran limitado sa usa ka katalagman. Mahimong 
magsira ang mga tindahan ug, kung mag-able sila, mahimong 
limitado ang mga kagamitan. Mahimong molungtad og 
mga semana aron ma-restock ang mga tindahan sa Hawaii. 
Maayo nga ideya nga tipigan ang imong mga himan na pang 
emerhensiya nga puno ug andam nga mo abot sa tanang 
panahon.

Una, pag-andam og himan sa pagkaluwas na pang balay kung 
kinahanglan nimo nga magtago sa lugar sa makadiyot. Sa 
labing gamay, siguroha nga ikaw adunay tubig, pagkaon, first 
aid ug mga kagamitan sa pagpanghindik, sinina ug higdaanan, 
mga himan, ug espesyal nga mga butang alang sa medikal 
nga kondisyon. Labing menos, girekomenda ang duha ka 
semana nga kagamitan. Kon makahimo ka og dugang, dugangi 
ang mga higdaanan, kalingawan, o ubang mga kagamitan. 
Mahimo nimong tipigan ang imong himan sa usa ka dako, 
nga na-ay taklob na sudlanan sa basura, plastik na kahon 
sa pagtipig nga adunay taklob ug mga ligid, usa ka camping 
backpack, o usa ka duffel bag.

Ikaduha, ibutang ang daghan niini nga mga butang kutob 
sa imong mahimo sa usa ka madaladala nga "go kit" aron 
maandam kung kinahanglan nimo nga mobakwit. WALAY 
pagkaon, tubig, o mga kagamitan ang mga emergency 
evacuation shelters. Kung magdesisyon ka nga mobalhin sa 
usa ka hurricane evacuation shelter, kinahanglan nga magdala 
ka sa imong kaugalingon nga mga kagamitan sa katalagman, 
mao nga kinahanglan nimo nga dad-on kutob sa mahimo ang 
imong emergency kit. Ang usa ka backpack nga dili tinubdan 
sa tubig usa ka maayo nga sudlanan sa pagtipig. Mahimo usab 
nimong gamiton ang usa ka bag na may mga ligid o usa ka 
lima ka galon nga balde nga adunay taklob.

Sa katapusan, siguroha nga magtipig ka og mga kagamitan sa 
emerhensya sa daghang mga lugar, sama sa eskwelahan o sa 
trabahoan. Dili nimo mahibal-an kung kanus-a o asa mahitabo 
ang katalagman.
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 □ TUBIG NGA GITAGO SA PLASTIK NGA MGA BUTANGANAN

 Maayo ang usa ka galon kada tawo kada adlaw sulod sa duha ka semana. Mas daghan mas maayo pa.

 □ DILI MADOT NGA PAGKAON

 Mga de-lata nga andam kan-on nga naglakip sa: karne, isda ug manok, prutas, utanon, ug sabaw ingon man ang duga, panakot 
(asin, asukal, paminta, mga panakot, ug uban pa), energy bars, bitamina, pagkaon alang sa mga pinasoso, ug paborito nga 
merienda.

 □ SININA UG HIGDAANAN

 Usa ka kompleto nga pag-ilis sa sinina matag tawo, lampin para sa mga bata, lig-on nga sapatos o botas sa trabaho, gamit sa 
ulan, mga habol o mga bag nga pangtulog, kalo ug gwantis, mga sunglass.

 □ MGA HIMANON UG MGA KAGAMITAN

 Plano sa emerhensiya, kwarta, importanteng mga dokumento (birth certificates, Social Security card, insurance policy, ug uban 
pa), paper cups, mga plato, ug mga galamiton nga plastik, de baterya nga radyo ug dugang nga mga baterya, flashlight ug 
extra nga mga baterya, salapi o traveler's checks, sinsiyo , de kamot nga able lata, utility knife, gwantis, fire extinguisher, tolda, 
alikate, duct tape, kompas, waterproof nga posporo, aluminum foil, plastic nga butanganan, signal flare, papel, lapis, gamit sa 
panahi, medicine dropper, yawi sa tornilyo, pito, plastik nga panapton, mapa.

 □ HIMAN SA UNANG TABANG

 Ilakip ang mga band-aid, pagpahid sa alkohol, antibiotic 
cream ug uban pang mga kagamitan sa pag-atiman sa 
samad. Pagdugang og mga tambal nga wala gireseta 
sama sa Ibuprofen o aspirin, antacids, ipecac o gi-activate 
nga uling (aron mapukaw ang pagsuka), laxatives, o mga 
pagpahumok sa tae.

 □ MGA NAKARESETANG MEDIKASYON

 Palihug sulti sa imong healthcare provider aron makadawat 
og sobra nga mga tambal kung mahimo. Ilakip ang 
mga tambal nga gireseta sama sa insulin, tambal sa 
kasingkasing ug presyon sa dugo, bisan usa ka dugang nga 
parisan sa antepara. (NOTA: Ang mga tambal nga gireseta 
mahimong maglabay ang petsa ug kinahanglan nga 
i-tuyok.)

 □ SANITASYON

 Papel pang ilo, wet wipes, sabon, likido nga sabon, mga 
gamit sa babaye, deodorant, toothpaste o denture supplies, 
sepilyo, Plastik nga bag sa basurahan ug higot, plastik nga 
balde nga hugot nga taklob, disinfectant spray, sunscreen, 
mga makapasibog sa lamok ug pangpaputi sa panimalay.

MGA LISTAHAN SA EMERHENSIYA KAGAMITAN‡

Hisguti kini nga mga lista sa imong pamilya aron mahibal-an kung unsa nga mga butang ang labing makahuluganon alang sa 
imong pamilya.
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MGA KAGAMITAN PARA 
SA MGA BINUHI

Ang mga binuhi, sama sa mga tawo, nanginahanglan usab mga 
kagamitan sa emerhensya. Ania ang pipila ka mga butang nga 
mahimo nimong ibutang sa emergency kit sa imong binuhi.

 □ Tubig ug pagkaon (duha ka semana nga kagamitan sa de-
lata nga pagkaon ug binotelyang tubig)

 □ Duha ka semana nga kagamitan sa mga tambal (mga 
tambal nga gireseta nga mahimong maglabay ang petsa 
ug kinahanglang i-tuyok)

 □ Mga kopya sa medikal nga rekord sa imong binuhi

 □ Mga dulaan

 □ Mga kalibanganan alang sa mga iring, dugang mga 
kalibanganan sa iring o mga tualya de papel

 □ Mga plastik nga bag para sa paglabay sa basura

 □ Usa ka bag na pang biyahe, kahon, o tigdala nga mugunit 
sa imong binuhi, dugang nga mga putos para sa tigdala.

 □ Usa ka sangon ug higot (girekomendar ang mga sangon 
alang sa kaluwasan)

 □ Usa ka taas nga higot ug estake sa nataran, ilabi na sa 
dagkong mga iro

 □ Mga panaksan sa pagpakaon

 □ Bag-o nga mga litrato sa imong (mga) binuhi

 □ Usa ka habol alang sa kainit

 □ Impormasyon sa kontak sa beterinaryo
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PAGPANGANDAM SA BAGYO§

Ang mga isla sa Hawaii naglingkod taliwala sa mga agianan sa bagyo. Ang panahon sa bagyo modagan gikan sa Hunyo 1 hangtod 
sa Nobyembre 30, bisan kung ang mga bagyo nahibal-an usab nga makita sa gawas niining pana-panahon nga bintana. Gikan 
sa tropikal nga mga depresyon ngadto sa bug-os nga mga bagyo, kini nga mga sistema kasagarang maporma sa baybayon sa 
Sentro Amerika ug mobalhin sa kasadpang direksyon tali sa 10 ka mga grado ngadto sa 20 ka mga grado norte latitud.

PAG TEXT, AYAW PAG TAWAG

Ipadayon nga able ang mga linya sa 
telepono sa  panahon sa emerhensya. 

Ang pag-text nagkinahanglan og gamay 
nga bandwidth kay sa pagtawag.

I-ANDAM ANG IMONG BALAY

• TANGTANGA ang mga tinumpag sa palibot sa balay 
aron mapugngan ang mga hangin sa bagyo sa pagkuha 
sa mga butang ug makadaot nga kabtangan. Apil na niini 
ang pagtangtang sa mga nangaguba nga mga kahoy ug 
pagpamutol sa nagbitay nga mga sanga.

• I-LUWAS ang gaan nga mga butang sa imong nataran ug sa 
palibot sa imong balay ug angkla sa bisan unsang butang nga 
mahimong madala sa hangin.

• SUSIHA ug hawanan ang tanang kanal sa ulan.

• IBUTANG ang permanenteng arras a bagyo o butangi ug 
mga tabla ang mga bintana nga adunay 5/8" nga grado sa 
gawas o marine plywood.

• PAMINAW sa imong radyo, TV o mobile device alang sa mga 
instruksyon sa dihang motingog ang mga sirena.

• BALHIN ngadto sa sentro sa unang andana nga lawak o ang 
pinakalig-on nga estraktura sa imong propiedad.

• MAGPABILIN sa sulod sa balay ug layo sa mga bintana ug 
pultahan hangtod nga ang “tanan klaro” mahatag.

PAGPANGANDAM SA BAGYO 
UG KUSOG NGA ULAN
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NAGPUYO KA BA SA LUGAR SA TSUNAMI?

Ilakip ang mga ruta sa pagbakwit ug usa ka lugar nga tiguman sa pamilya sa imong Plano sa Emerhensya. Ribyuha ang mga mapa 
sa sona sapag bakwit sa tsunami online sa www.ready.hawaii.gov.

MAGPABILIN NGA LUWAS

• PAMINAW alang sa pasidaan nga mga sirena — Panahon sa lokal nga dinalian nga mga pasidaan sa tsunami, ang oras sa 
pagbiyahe sa balud mahimong mubu sa 10-20 minuto pagkahuman sa pagtingog sa mga sirena. Sa diha nga ang usa ka layo nga 
tsunami warning gi-isyu, ang mga sirena sa pagbakwit motingog labing menos 3 ka oras sa dili pa ang oras sa pag-abot sa balud.

• IBALHIN ang gibana-bana nga 100 ka pye gikan sa baybayon, mga agianan sa tubig, o mga marina o ngadto sa ikaupat nga andana 
o mas taas sa 10 ka andana o mas taas nga structural steel o reinforced concrete building.

• MAGPABILIN sa luwas nga dapit ug ayawg balik sa kabaybayonan hangtod nga ang tanan klaro gipahibalo na sa mga opisyal sa 
emerhensya.

MGA PAGPANGANDAM SA TSUNAMI

NAGPUYO KA BA SA LUGAR NGA BAHA-ON?

Ilakip ang mga ruta sa pagbakwit ug usa ka lugar nga tiguman sa pamilya sa imong Plano sa Emerhensya. Ribyuha ang mga mapa 
sa sona sa baha online sa http://gis.hawaiinfip.org/FHAT.

KAHIBALO

• PAMINAW alang sa mga bantay sa kalit nga baha, mga pasidaan sa baha ug tambag sa baha.

• BALHIN dayon ngadto sa mas taas nga dapit ug mopahawa sa mga lugar nga gibahaan, sama sa paglusbog, ubos nga mga 
dapit, dalama, ug uban pa.

• MAGPABILIN sa luwas nga lugar hangtod mohubas ang tubig baha o hangtod nga makaabot kanimo ang mga emerhensya nga 
trabahante.

MGA PAGPANGANDAM SA BAHA

SA BAGYO/KUSOG  
NA ULAN

ILAHA ANG IMONG 
LOKASYON SA PAGBAKWIT

SA TSUNAMI SA BAHA

GIKAN SA BALAY

GIKAN SA TRABAHO

GIKAN SA ESKWELAHAN
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TAMBAG, MAGTAN-AW UG MGA PASIDAAN... UNSAY KALAHIAN?

PASIDAAN

PAGTAN-AW

TAMBAG

IMPORMASYON  
NGA PAHAYAG

Delikado nga pagbaha sa baybayon 
& kusog nga sulog posible

Layo nga tsunami posible

Kusog nga sulog ug mga balod delikado sa 
mga anaa sa/duol kaayo nga tubig posible

Walay hulga o layo kaayo nga panghitabo 
& hulga wala kadetermina

Balhin sa taas nga yuta o sa sulod

Pagbantay sa importanteng 
impormasyon. Pangandam sa paglihok

Paglikay sa tubig, layo sa mga 
baybayon ug mga agianan sa tubig

Relaks

Uban pang grabe nga panghitabo sa panahon www.weather.gov/hfo/prod_questions.

• PAGBANTAY giisyu aron mahatagan og panahon ang pagpangandam ug pagplano sa mga hulga sa panahon nga 
gipaabot, apan wala pa moabot.

• MGA PASIDAAN gihatag kung adunay hulga nga mahitabo o hapit na, ug kinahanglan ang diha dayun nga aksyon 
aron mapanalipdan ang kinabuhi ug kabtangan.

• MGA PAHIMANGNO ipagawas kung ang kahimtang sa panahon makaapekto sa atong kinabuhi sa mga paagi nga 
dili direkta nga hulga sa kinabuhi ug kabtangan apan ang dili pagtagad niini mahimong mosangput sa peligro nga 
mga kahimtang.

* Ang Tsunaming Pagtambag mas grabe kay sa pagtan-aw samtang sa mga bagyo, ang pagtan-aw mas grabe kay sa pagtambag.
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MGA OPSYON SA 
SILONGAN NGA ITAGAD

EMERHENSIYANG PLANO‡

PLANO PARA SA IMONG PISIKAL NGA PANGLAWAS UG KAHILWASAN. Ang pagbaton ug Plano sa Emerhensiya sa Pamilya 
importante usab kaayo. Pagpili og mga dapit nga tigumanan sa emerhensya ug mga puy-anan, ug sulayi ang imong plano aron 
makita kung giunsa kini paglihok. Ang mga emerhensya mahimong mahitabo bisan unsang orasa nga wala’y pasidaan. Ang imong 
balay o opisina mahimo o dili ang labing luwas nga lugar.

• MOSILONG SA LUGAR: Nagpasabot kini nga magpabilin 
kung asa ka, sulod sa balay, hangtod ang mga opisyal 
mosulti kanimo nga luwas na nga mobiya.

• MOSILONG UBAN SA PAMILYA O MGA HIGALA: 
Kung ang imong balay dili luwas sa bagyo o uban pang 
katalagman ug adunay ka kaila nga adunay mas luwas nga 
balay, hangyoa nga magpabilin sa ilang balay.

• PAG-ADTO SA KASILONGAN: Usahay ang pinakaluwas 
nga lugar para sa mga pamilya mao ang emergency shelter. 
Sa usa ka katalagman, ang mga lokasyon sa kapuy-an 
ipahibalo sa radyo ug telebisyon, ingon man sa website sa 
Department of Health nga health.hawaii.gov.

Mahimong magpabiling luwas ang imong pamilya pinaagi sa 
pagtinabangay ug pagplano daan. Gamita ang mga worksheet 
niini nga booklet sa paghimo sa imong plano.

AYAW KALIMTI ANG IMONG MGA BINUHI!

Ang mga binuhi nagkinahanglan sa imong tabang aron 
magpabiling luwas sa usa ka emerhensya. Gamita ang mga 
worksheet niini nga booklet aron matabangan ang imong 
binuhi nga makasagubang sa mga katalagman.
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Lugar na magtigum-tigum sa kasilinginan: 
Kung kinahanglan ka nga mobiya sa balay, asa ka moadto (na duol)?

 

Silungan #1: 
Pag-ila ug emerhensyang silongan duol sa imong balay.

 

Lokal nga kontak: 
Kung dili ka makaadto sa tigumanan ug dili makakontak sa usag usa pinaagi  
sa telepono, kinsa ang imong tawagan?

 

Lugar nga magtigum-tigum sa gawas sa Kasilinginan: 
Kung dili ka makauli, asa ka moadto (layo-layo)?

 

Silungan #2: 
Pag-ila ug emerhensyang silongan duol sa imong eskwelahan/trabahoan.

 

Kontak sa gawas sa Isla: 
Kung dili ka makaadto sa usa ka lugar nga panagkita, tawagan ang usag usa o 
makontak ang imong lokal nga kontak, kinsa ang imong tawagan?

INPORMASYON SA SUKARANON NA PAMIMALAY 

Isulat ang sukaranang impormasyon bahin sa imong pamilya sa listahan sa ubos. Siguroha nga iapil ang mga numero sa telepono 
nga gitipigan sa imong cell phone kung mawala kini o mahurot ang kuryente. Bag-oha kini nga lista kung gikinahanglan.

IMPORMASYON SA PAMILYA

Apelyido: Petsa:

Puloy-anan: Telepono:

(MGA) NGALAN SA 
IMONG GIBUHI TAG-IYA KALIWAT / ID # ADLAW-ADLAW 

NA PAGKAON
ESPESYAL NGA 
PANGINAHANGLAN / MEDS

Ngalan/Apelyido: Edad: Kinatawhan: Selpon:
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KASAYSAYAN MEDIKAL SA PAMILYA 

Pag-organisar og impormasyon sa kahimsog alang sa matag membro sa pamilya ug irekord kini dinhi. Siguruha nga iapil ang 
TANAN nimong mga reseta, lakip ang mga antipara ug mga tabang sa paminaw, ug klaro nga i-printa aron dali mabasa sa uban 
ang imong sinulat. Kung kinahanglan nimo ang dugang nga lugar, paghimo og mga kopya niining panid.

 
Antipara Rx: T  W

 
Contact Lens Rx: T   W

 

Panguna nga Taghatag sa Pag-atiman:

 
Tabang sa Paminaw Klase:

Ngalan sa Pasyente:

 

Alerdyi:

 
Baterya Klase:

Medikal nga Kondisyon: Mga tambal: Dosis: Kadaghanon:

 
Antipara Rx: T  W

 
Contact Lens Rx: T   W

 

Panguna nga Taghatag sa Pag-atiman:

 
Tabang sa Paminaw Klase:

Ngalan sa Pasyente:

 

Alerdyi:

 
Baterya Klase:

Medikal nga Kondisyon: Mga tambal: Dosis: Kadaghanon:
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TELEPONO 

IMPORMASYON SA KASIGOROHAN SA PANGLAWAS

TAGA-INSUR PULOY-ANAN

Kinatibuk-an: 

Mga pag-angkon:

Kinatibuk-an: 

Mga pag-angkon:

Kinatibuk-an: 

Mga pag-angkon:

Kinatibuk-an: 

Mga pag-angkon:

Kinatibuk-an: 

Mga pag-angkon:

Kinatibuk-an: 

Mga pag-angkon:

Kinatibuk-an: 

Mga pag-angkon:

Kinatibuk-an: 

Mga pag-angkon:

 
Kasigorohan sa Medikal:

 
Kasigorohan sa Medikal:

 
Plano sa Reseta nga Droga:

 
Seguro sa Panan-awon/Mata:

 
Kasigorohan sa Medikal:

 
QUEST/Medicaid/Medicare:

 
Seguro sa ngipon:

 
Seguro sa Pagkabaldado:

NUMERO SA POLISYA
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MGA NAGHATAG SA PAG-ATIMAN NA PANGLAWAS 

Ilakip ang mga ngalan ug numero sa telepono sa bisan unsang ubang mga tig-atiman dinhi. Pag-ila usab og ika-duha nga tighatag 
sa serbisyo alang sa mga kritikal nga panginahanglan sama sa pagkaon ug oxygen.

SERBISYO NGALAN TELEPONO SERBISYO / MGA KOMENTO

Doktor:

Doktor:

Ospital:

Ospital:

Klinika:

Klinika:

Doktor sa Mata/Optisian

Doktor sa Mata/Optisian

Dentista:

Dentista:

Botika:

Botika:

Tabang sa Panglawas sa Balay 
o Espesyalista nga Pag-atiman:

Tabang sa Panglawas sa Balay 
o Espesyalista nga Pag-atiman:

Tabang sa Panglawas sa Balay 
o Espesyalista nga Pag-atiman:
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Eskwelahan:

Seguro sa Tag-iya sa 
Balay/Nag-abang:

Trabaho:

Uban pa:

Eskwelahan:

Seguro sa Kinabuhi:

Trabaho

Day Care:

Yaya:

Uban pa:

Eskwelahan:

Seguro sa Salakyanan:

Trabaho:

Uban pa:

Trabaho:

Abogado:

Yaya:

Uban pa:

Programa Human sa Eskwelahan:

MGA IMPORTANTENG NUMERO

NGALAN TELEPONO MGA KOMENTO

Itago ang mga musunod nga numero aron dili nimo kinahanglan pangitaon kini sa usa ka emerhensya.
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Mga kard sa Social Security
Social Security 
(800) 772-1213 o www.ssa.gov

Mga ID Kard sa Estado sa Hawai‘i 

Gi-Isyu kada Dapartament of Motor 

Vehicles sa kada County

County sa Hawai‘i 
(808) 961-2222 o www.hawaiicounty.gov/finance-state-id-gen-info

County sa Maui 
(808) 270-7363 o  
www.co.maui.hi.us/1908/State-of-Hawaii-Identification-Cards

Siyudad & County sa Honolulu 
(808) 532-7730 o www.honolulu.gov/csd/stateid.html

County sa Kaua‘i 
(808) 421-4242 o www.honolulu.gov/csd/vehicle

Mga Lisensya sa pagmaheho sa Hawai’i

Adto sa website sa imong county

County sa Hawai‘i 
(808) 961-2222 o www.hawaiicounty.gov/finance-dl-general-info 

County sa Maui 
(808) 270-7363 o www.co.maui.hi.us/1328/Motor-Vehicle-Licensing

Siyudad & County sa Honolulu 
(808) 532-7730 o www.honolulu.gov/csd/vehicle

County sa Kaua‘i 
(808) 421-4242 o www.honolulu.gov/csd/vehicle

PAGDUMALA HUMAN SA KALAMIDAD

PAG-USLI SA MGA IMPORTANTENG DOKUMENTO∆

Mga Pagkatawo ug Kamatayon 
nga Sertipiko

Estado sa Hawai’I, Departamento sa Panglawas sa Publiko  
(808) 586-4533 o health.hawaii.gov/vitalrecords

DOKUMENTO KONTAK ALANG SA KAPULI

Human sa kalamidad, ang pag-ilis sa nawala o gikawat nga importanteng mga dokumento mahimong usa ka hagit alang sa mga 
indibidwal ug/o sa ilang mga pamilya. Ang mosunod usa ka lista sa impormasyon sa pagkontak alang sa nawala o gikawat nga 
pag-ilis sa dokumento, ug mahimong tan-awon online sa https://dod.hawaii.gov/hiema/lost-DOKUMENTO-replacement/.

Ang tanan nga mga organisasyon nga gilista sa ubos nagtanyag mga kapanguhaan sa online. Kung walay mga personal nga 
kompyuter, ang mga publikong librarya ug ubang mga ahensya mahimong adunay mga kompyuter nga magamit sa publiko.

Palihug pag-email sa HawaiiEMA@hawaii.gov para sa mga koreksyon o mga sugyot sa pagdugang sa ubang mga dokumento.

Nota: Adunay mga kauban nga gasto alang sa pag-isyu pag-usab sa pipila sa mga dokumento nga gilista sa ubos.
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Mga Tseke sa Bangko
Kontaka ang imong pinansyal nga institusyon o pagkuha og 
impormasyon sa kontak gikan sa Federal Deposit Insurance Corporation 
(FDIC) sa pagtawag sa (877) 275-3342 o www.fdic.gov

Mga Kard sa EBT
Estado sa Hawaii, Departamento sa Serbisyo sa mga Katawhan 
(808) 643-1643 o www.humanservices.hawaii.gov/bessd/snap

Mga Kard sa ATM ug Debit
Kontaka ang imong pinansyal nga institusyon o pagkuha og 
impormasyon sa kontak gikan sa Federal Deposit Insurance Corporation 
(FDIC) sa pagtawag sa (877) 275-3342 o www.fdic.gov

Mga Kard sa Medicare
Administrasyon sa Social Security 
(800) 772-1213 o www.socialsecurity.gov/medicarecard

Mga Kard sa Medicaid
Estado sa Hawai’I, Departamento sa Serbisyo sa mga Katawhan, Med-Quest 
www.humanservices.hawaii.gov ug i-klik sa “MEDQUEST (MQD)”  
sa tuo nga kolum.

Mga Rekord sa Pagbakuna
Estado sa Hawaii, Departamento sa Pangpublikong Panglawas 
(808) 586-4665 o health.hawaii.gov/docd/hawaii-immunization-registry

Permanenteng Residente nga mga 
“Green” kard

Pagkalungsoranon sa U.S. ug Mga Serbisyo sa Imigrasyon 
Adto sa www.uscis.gov ug kompletoha ang Porma I-90, aplikasyon sa pag-ilis 
sa permanenteng residente nga kard, ug i-file kini online o pinaagi sa koreyo. 
Tawga ang (800) 375-5283 aron masusi ang kahimtang sa imong aplikasyon.

Mga Rekord sa Militar sa U.S.
Arkibo Nasyonal ug Administrasyon sa mga Rekord  
(866) 272-6272 o www.archives.gov/contact

Mga ID Kards sa Militar sa U.S.

Para sa Common Access Cards (CAC) 
www.cac.mil/common-access-card/managing-your-cac

Para sa kard sa mga nagsalig o retirado membro sa serbisyo card  
www.cac.mil/uniformed-services-id-card/managing-your-id-card

Pasaporte sa U.S.

Departamento sa Estado sa U.S. Serbisyo sa Pasaporte,  
Nawala/Gikawat na Pasaporte na Seksyon  
(202) 955-0430 o (877) 487-2778 o  
www.travel.state.gov/content/travel/en/passports/have-passport/lost-stolen.html

Yawe sa Safe Deposit Kontaka ang imong pinansyal nga institusyon

DOKUMENTO KONTAK ALANG SA KAPULI
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Mga Credit Card

Kontaka ang nag-isyu nga institusyon. Kung 

dili nimo mahinumduman ang tanan nga 

mga credit card nga imong nabatonan, 

pagkuha og credit report gikan sa bisan 

asa sa tulo ka dagkong credit bureaus.

American Express 
(800) 992-3404 o www.home.americanexpress.com

Discover 
(800) 347-2683 o www.discover.com/credit-cards/help-center

Master Card 
(800) 622-7747 o www.mastercard.com/cgi-bin/emergserv.cgi

Visa  
(800) 847-2911 o www.usa.visa.com

U.S. Savings Bonds
Departmento sa Bahandi sa U.S. 
(800) 722-2678 o www.treasurydirect.gov

Mga Ulat sa Pautang
Equifax, Experian o TransUnion 
(877) 322-8228 o www.annualcreditreport.com

Mga Mibalik nga Tax
Internal Revenue Service 
(800) 829-1040 o i-download ang Hangyo para sa Kopya sa Mibalik sa Tax sa  
www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506.pdf

Mga Sertipiko sa Kaminyoon ug  
Unyon Sibil

Estado sa Hawaii, Departamento sa Pangpublikong Panglawas   
(808) 586-4665 o health.hawaii.gov/vitalrecords

Mga Alerto sa Panglimbong  
(o Pag-pahunong sa Kredito)

Mga Alerto sa Panglimbong (877) 438-4338: ang tabang sa pangawat sa identidad 
o kontaka ang Federal Trade Commission (FTC) sa www.ftc.gov

Mga (Smart) nga ID Kard sa Pederal 
nga Empleyado Ang ahensya sa Pederal nga nag-isyu sa Smart Kard maoy mag-ilis niini.

Mga Dekreto sa Diborsyo

Usa ka opisyal nga dokumento gikan sa korte nga naghatag sa pagtapos  
sa kaminyoon. Naglakip kini sa piho nga mga detalye sa diborsyo.

Adto sa www.courts.state.hi.us/courts/family/family_courts  
para sa listahan sa Mga Korte sa Pamilya sa Hawai‘i; kontaka ang korte nga 
naghatag sa diborsyo.

Mga Sertipiko sa Diborsiyo

Ang usa ka sertipiko sa diborsyo nagpakita nga ang usa ka diborsyo nahitabo apan wala 
nagpahayag sa tanan nga parehas nga kasayuran sama sa usa ka mando sa diborsyo. 

Para sa mga rekord sukad Hulyo 1951 – Disyembre 2002:  
Estado sa Hawai‘i, Departamento sa Pangpublikong Panglawas  
(808) 586-4533 o health.hawaii.gov/vitalrecords

Gikan sa Enero 2003: ang mga rekord sa diborsyo anaa lamang  
pinaagi sa korte sa sirkito sa county. 
www.courts.state.hi.us/courts/circuit/circuit_courts

DOKUMENTO KONTAK ALANG SA KAPULI
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PAGKATAPOS SA KRISIS∂

• Una, siguroha nga dili ka maangol, kay usahay ang mga 
naluwas dili makaamgo nga sila pisikal nga nasakitan 
hangtod sa daghang oras sa ulahi.

• Kung nakaamgo ka nga nasamdan ka, pangitaa ang 
pagtambal sa madiko nga dili ka pa mag buhat ug bisan 
unsang butang.

• Kon kinahanglan kang mangita ug luwas nga lugar nga 
kapuy-an, buhata kana nga buluhaton sunod.

• Siguruha nga ipahibalo sa usa ka miyembro sa pamilya o 
higala kung asa ka ug kung unsaon ka makontak.

• I-luwas ang imong pag-ila ug bisan unsang ubang papeles 
nga imong gikinahanglan, sama sa insurance, banko, 
kabtangan, ug medikal nga mga rekord.

Kon ikaw nalambigit sa usa ka katalagman sama sa bagyo, 
baha, o bisan terorismo, o laing makatugaw nga panghitabo 
sama sa usa ka aksidente sa sakyanan, ikaw mahimong 
maapektuhan sa personal bisan pa kon ikaw nasakitan o 
nawad-an sa usa ka minahal. Mahimo kang maapektuhan 
pinaagi lamang sa pagsaksi sa usa ka katalagman o uban 
pang makatugaw nga panghitabo. Kasagaran nga magpakita 
og mga timailhan sa kapit-os human sa pagkaladlad sa usa 

POSIBLENG REAKSYON 
SA KAPIG-OT HUMAN SA 
KALAMIDAD∂

ka katalagman o uban pang makatugaw nga panghitabo, ug 
importante nga bantayan ang imong pisikal ug emosyonal 
nga kahimsog.

MAHIMONG EMOSYONAL KA NGA GIBATI:

• Nabalaka o nahadlok

• Nabug-atan sa kasubo

• Nasuko, labi na kung ang panghitabo naglambigit sa 
kapintasan

• Sad-an, bisan kung wala kay kontrol sa makatugaw nga 
panghitabo

• Bayanihon, sama sa imong mahimo bisan unsa

• Sama sa sobra ka kusog o walay kusog

• Naputol, walay pagtagad sa bisan unsa o bisan kinsa

• Manhid, dili makabati og kalipay o kaguol

MAHIMONG MAY PISIKAL KA NGA MGA REAKSIYON, 
SAMA SA:

• Pagsakit sa tiyan o kalibanga

• Pagsakit sa ulo o uban pang pisikal nga kasakit sa walay 
klaro nga rason

• Sobra o gamay nga pagkaon

• Ang singot o adunay katugnaw

• Pagkurog (kombulsyon) o pagkurog sa kaunoran

• Ang pagkaambak o daling makurat

MAHIMO KA NGA MAY MGA REAKSIYON SA PAMATASAN, 
SAMA SA:

• Adunay problema sa pagkatulog, pagpabilin nga tulog, 
pagkatulog og sobra, o problema sa pagpahayahay

• Nakamatikod sa pagtaas o pagkunhod sa imong kusog ug 
lebel sa kalihokan

• Pagbati og kaguol o paghilak kanunay

• Paggamit sa alkohol, tabako, ilegal nga droga o bisan sa 
gireseta nga tambal sa pagsulay nga makunhuran ang 
makapaguol nga mga pagbati o makalimot

• Adunay mga pagsilaob sa kasuko, gibati nga nasuko ug 
basolon ang ubang mga tawo sa tanan

• Naglisud sa pagdawat og tabang o pagtabang sa uban

• Gusto nga mag-inusara sa kadaghanan sa panahon ug ilain 
ang imong kaugalingon
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MAHIMO KA NGA MAKASINATI UG MGA 
PROBLEMA SA IMONG HUNAHUNA, SAMA SA:

• Adunay problema sa paghinumdom

• Adunay kasamok sa tin-aw nga mga paghunahuna ug 
pagkonsentrar

• Gibati nga naglibog

• Nabalaka pag-ayo

• Naglisud sa paghimo og mga desisyon

• Naglisud sa pagsulti mahitungod sa nahitabo o pagpaminaw 
sa uban

ALKOHOL, TAMBAL, UG PAGGAMIT SA DROGA HUMAN 
SA KALAMIDAD:Ω

• Ang ubang mga tawo nagdugang sa ilang paggamit sa 
alkohol, mga tambal nga gireseta, o ubang mga droga 
human sa usa ka katalagman. Mahimo nimong bation 
nga ang paggamit sa mga droga ug alkohol makatabang 
kanimo nga makalingkawas sa dili maayo nga mga pagbati 
o pisikal nga mga sintomas nga may kalabutan sa kapig-
ot (pananglitan, labad sa ulo, tensiyon sa kaunoran). Bisan 
pa, mahimo kini nga makalabi ka grabe sa kadugay nga 
panahon tungod kay gibalda nila ang natural nga mga siklo 
sa pagkatulog, nagmugna og mga problema sa kahimsog, 
makabalda sa mga relasyon, ug nagmugna og potensyal nga 
pagsalig sa substansiya.
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POSIBLENG REAKSYON SA KALAMIDAD O MAKAPAGUOL NGA PANGHITABO PARA SA MGA BATA∂

• Ang reaksyon sa mga batan-on sa trauma lahi kay sa mga hamtong. Ang uban mahimong mo-reak dayon; ang uban tingali 
magpakitag mga timailhan nga sila naglisod sa ulahi.

• Ang mga masuso ug gagmay nga mga bata, 0–2 ka tuig ang panuigon, dili makasabut nga adunay usa nga nakatugaw nga 
nahitabo, apan nahibal-an nila kung ang ilang tig-atiman nasuko. Mahimong magsugod sila sa pagpakita sa parehas nga mga 
emosyon sama sa ilang mga tig-atiman, o mahimo silang molihok nga lahi, sama sa paghilak nga walay hinungdan, pagpalayo sa 
mga tawo, ug dili pagdula sa ilang mga dulaan.

• Ang mga bata, 3–5 anyos, makasabut sa mga epekto sa pagkatugaw. Mahimong adunay problema sila sa pag-ipahiangay sa 
pagbag-o ug pagkawala. Mahimong magdepende sila sa mga hamtong sa ilang palibot aron matabangan sila nga mobati nga 
mas maayo.

• Ang mga bata, 6–10 anyos, mahimong mahadlok sa pag-eskwela ug mohunong sa paggahin og panahon uban sa mga higala. 
Mahimong adunay problema sila sa pagtagad ug dili maayo ang nahimo sa eskuylahan sa kinatibuk-an. Ang uban mahimong 
agresibo sa walay klaro nga rason. O mahimo silang molihok nga mas bata pa kay sa ilang edad pinaagi sa paghangyo nga 
pakan-on o sininaan sa ilang ginikanan o tig-atiman.

• Ang mga Kabatan-onan ug mga Batan-on, 11–19 anyos, moagi ug daghang pisikal ug emosyonal nga kausaban tungod sa ilang 
yugto sa paglambo. Busa, mahimong mas lisud alang kanila ang pagsagubang sa kahigawad. Ang mga tigulang nga mga tin-
edyer mahimong molimud sa ilang mga reaksyon sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga tig-atiman. Mahimong tubagon nila ang 
usa ka rutina nga “Okay ra ko” o bisan pa nga hilom kung nasuko sila. O, mahimo silang moreklamo bahin sa pisikal nga kasakit 
o kasakit tungod kay dili nila mahibal-an kung unsa gyud ang naghasol kanila sa emosyon. Ang uban mahimong magsugod ug 
mga argumento sa balay ug/o sa eskuylahan, nga mosukol sa bisan unsang istruktura o awtoridad. Mahimo usab sila nga moapil 
sa peligro nga pamatasan sama sa paggamit sa  lcohol o droga.
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PAGSUPORTA SA IMONG KAUGALINGON

PRAKTIKAL NGA TUSLO ALANG SA 
PAGHAWAT SA KABALAKA◊

Kini nga mga kalihokan sa pagdumala sa kabalaka ingon og 
maayo alang sa kadaghanan sa mga tawo. Gamita ang mga angay 
alang kanimo.

• Pakigsulti sa uban nga nakasabut ug midawat sa imong gibati. 
Tabangi ang usa ka kasaligan nga higala, miyembro sa pamilya, 
o lider nga nakabase sa pagtuo aron mahibal-an kung unsa 
ang kahulugan sa kalihokan alang kanimo. Sumpaysumpaya ang 
ubang mga naluwas sa katalagman o uban pang makapaguol 
nga mga panghitabo ug ipaambit ang imong kasinatian.

• Ang lihok sa lawas makatabang sa pagtangtang sa natigom 
nga dugang nga stress hormones. Pag-ehersisyo kausa kada 
adlaw o sa mas gamay nga kantidad sa tibuok adlaw. Pag-
amping nga dili mag-alsa sa bug-at nga mga gibug-aton. 
Mahimo nimong madaot ang imong mga kaunuran kung adunay 
sobra nga adrenaline sa imong sistema. Kung dili ka ganahan 
mag-ehersisyo, pagbuhat og kanang simple lamang, sama sa 
paglakaw-lakaw, hinay nga pag-inat, o pagpamalandong.

• Pagginhawa og lawom. Kadaghanan sa mga tawo 
makabenepisyo gikan sa daghang lawom nga pagginhawa 
kanunay sa adlaw. Ang lawom nga pagginhawa makatangtang 
sa tensiyon sa imong lawas ug makatabang kanimo sa 
pagpakalma sa imong kaugalingon. Makatabang pa gani kini sa 
pagpahunong sa usa ka panic attack.

• Paminaw sa musika. Ang musika usa ka paagi aron matabangan 
ang imong lawas nga makarelaks nga natural. Pagpatugtog 
og musika nga gitakda sa gininhawa o sa imong pinitik sa 
kasingkasing. Paghimo ug relaks nga playlist para sa imong 
kaugalingon ug paminawa kini kanunay.

• Hatagig pagtagad ang imong pisikal nga kaugalingon. Siguruha 
nga adunay igo nga pagkatulog ug pagpahulay matag adlaw. 
Ayaw pagbiya sa pagpahulay alang sa katapusan sa semana. 
Kaon ug himsog nga mga pagkaon ug meryenda ug siguroha 
ang pag-inom ug daghang tubig. Likayi ang kape, tabako, ug 
alkohol, ilabina sa daghang kantidad. Ang ilang mga epekto 
modaghan ubos sa tensiyon ug mahimong makadaot, nga 
makapasamot lang.

• Gamita ang nahibal-an nga mga kahanas sa pagsagubang. 
Giunsa nimo pagdumala ang nangaging mga makapaguol nga 
mga panghitabo sama sa pagkabangga sa awto o pagkamatay 
sa usa ka minahal? Unsa ang nakatabang kaniadto (pananglitan, 
migahin og panahon uban sa pamilya, miadto sa usa ka miting 
sa suporta sa grupo)? Sulayi gamita ang mga kahanas sa 
pagsagubang karon.
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ALKOHOL, MEDIKASYON, UG PAGGAMIT SA DROGAΩ 

Kung ang imong paggamit sa alkohol o mga droga miuswag sukad sa katalagman o nagpahinabog mga problema alang kanimo, 
hinungdanon alang kanimo nga makunhuran ang imong lebel sa paggamit o mangayo tabang aron makontrol ang imong paggamit.

• Hatagig pagtagad ang bisan unsang kausaban sa imong paggamit sa alkohol ug/o mga droga.

• Sakto nga paggamit sa mga reseta ug walay resita nga mga tambal sama sa gipakita.

• Kaon og maayo, pag-ehersisyo, pagkatulog og igo, ug gamita ang imong pamilya ug ang uban alang sa suporta.

• Pagkonsulta sa usa ka propesyonal sa pag-atiman sa panglawas bahin sa luwas nga mga paagi aron makunhuran ang kabalaka, 
depresyon, tensiyon sa kaunoran, ug kalisud sa pagkatulog.

Kung adunay ka problema sa alkohol, tambal, o droga kaniadto:

• Alang sa mga tawo nga malampuson nga mihunong sa pag-inom o paggamit sa mga droga, ang pagsinati sa usa ka katalagman 
usahay moresulta sa kusog nga pag-awhag sa pag-inom o paggamit pag-usab. Usahay kini makatultol kanila sa pagpalig-on sa ilang 
pasalig sa pagkaayo. Bisan unsa ang imong kasinatian, hinungdanon nga mahunahunaon nga pilion nga magpabilin sa pagkaayo.

• Dugangi ang imong pagtambong sa mga grupo nga nagsuporta sa pag-abuso sa substansiya.

• Kung nakadawat ka ug tambag alang sa krisis sa katalagman, pakigsulti sa imong magtatambag bahin sa imong nangaging 
paggamit sa alkohol o droga.

• Kung napugos ka sa pagbiya sa imong lokal nga komunidad, pakigsulti sa mga trabahador sa katalagman bahin sa pagtabang 
sa pagpangita sa duol nga mga grupo sa pag-ayo sa alkohol o droga, o hangyoa sila sa pagtabang sa pag-organisar og bag-ong 
grupo sa suporta.

• Pakigsulti sa pamilya ug mga higala bahin sa pagsuporta kanimo aron malikayan ang paggamit sa alkohol o mga sangkap.

• Kung ikaw adunay 12-Step nga sponsor o magtatambag sa pag-abuso sa substansiya, pakigsulti kaniya bahin sa imong 
sitwasyon.

• Dugangi ang imong paggamit sa ubang mga suporta nga nakatabang kanimo sa paglikay sa pagbalik sa nangagi.
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PAGSUPORTA SA KABATAN-ONAN∂

SA UNSANG PAAGI ANG MGA GINIKANAN, 
MGA TIG-ATIMAN, UG MGA MAGTUTUDLO 
MAKASUPORTA SA KAUSWAGAN SA MGA BATA:

• Hatagig pagtagad ug mahimong maging maayong 
tigpaminaw.

• Tuguti sila sa pagpangutana.

• Ang mga bata mahimong mas makasagubang sa usa ka 
kahigawad o katalagman pinaagi sa pagtabang sa uban. 
Awhaga kining mga matang sa mga kalihokan.

• Ipahibalo sa mga bata nga dili sila ang mabasol kon 
mahitabo ang dautang mga butang.

• Ang kapintasan makapahadlok pa sa mga bata o mosangpot 
sa dugang makapalagot.

• Pag-modelo sa pag-atiman sa kaugalingon, paghimo 
og mga rutina, pagkaon og himsog nga mga pagkaon, 
pagkatulog og igong, pag-ehersisyo, ug pagginhawa og 
lawom aron makontrol ang kapig-ot.

PAGSULTI SA MGA BATA UG KABATAN-ONAN 
MAHITUNGOD SA MGA KALAMIDAD O TRAUMATIKO 
NGA MGA HITABO:

• Mga Bata sa Preschool, 0–5 ka tuig ang edad: Hatagi kining 
mga bata og daghang hawok ug suporta sa pulong:

• Pagginhawa og lawom sa dili pa kini gunitan o kuhaon, 
ug ipunting kini, dili ang kahigawad.

• Ipaubos sa lebel sa ilang mata ug sulti sa kalma, 
malumo nga tingog gamit ang mga pulong nga ilang 
masabtan.

• Sultihi sila nga ikaw nag-atiman gihapon kanila ug 
magpadayon  ap ag-atiman kanila aron sila mobati nga 
luwas.
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• Sayong Pagkabata hangtod sa Pagkatin-edyer, 6-19 anyos: 
Pag-amuma sa mga bata ug kabatan-onan niini nga grupo 
sa edad:

• Pangutan-a ang imong anak o ang mga bata sa imong 
pag-atiman kung unsa ang ilang gikabalak-an ug unsa 
ang makatabang kanila sa pagsagubang.

• Paghatag ug kahupayan pinaagi sa malumo nga mga 
pulong, gakos kung angay, o ang imong presensya.

• Paggugol ug daghang panahon uban sa mga bata kay 
sa naandan, bisan sa mubo nga panahon. Ang pagbalik 
sa mga kalihokan sa eskuylahan ug pagbalik sa mga 
naandan sa balay hinungdanon usab.

• Pasayloa ang na-trauma nga mga bata gikan sa mga 
buluhaton sulod sa usa o duha ka adlaw. Human niana, 
siguroha nga sila adunay mga buluhaton nga angay sa 
edad ug makaapil sa paagi nga makapabati kanila nga 
mapuslanon.

• Suportahi ang mga bata nga mogahin og panahon uban 
sa mga higala o adunay hilum nga panahon sa pagsulat 
o paghimo og arte.

• Awhaga ang mga bata sa pag-apil sa mga kalihokan sa 
paglingaw-lingaw aron sila makalihok-lihok ug makigdula 
sa uban.

• Tubaga ang imong kaugalingong trauma sa himsog 
nga paagi. Likayi ang paghapak, paglain, pagbiya, o 
pagbiaybiay sa mga bata.

• Ipahibalo sa mga bata nga ikaw nagpakabana kanila — 
paggahin ug panahon sa pagbuhat ug usa ka butang nga 
espesyal uban kanila, ug siguroha nga susihon sila sa 
paagi nga dili makasamok.

NOTA SA PASIDAAN: Pag-amping nga dili pugson ang mga 
bata sa pagsulti bahin sa nakapalagot o pag-apil sa mga 
kalihokan nga makapahayag. Samtang ang kadaghanan 
sa mga bata dali nga mosulti bahin sa nahitabo, ang uban 
mahimong mahadlok. Ang uban mahimong ma-malagot pag-
usab pinaagi sa paghisgot bahin niini, pagpaminaw sa uban 
nga naghisgot bahin niini, o pagtan-aw sa mga drowing sa 
panghitabo. Tugoti ang mga bata sa pagtangtang sa ilang 
kaugalingon gikan niini nga mga kalihokan, ug pagmonitor 
kanila alang sa mga timailhan sa kagul-anan.
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KANUS-A MAGPANGITA OG TABANG

Hibal-i nga ang makapaguol nga mga pagbati bahin sa usa ka katalagman o makalilisang nga panghitabo kasagarang mawala 
sa paglabay sa panahon (2-4 ka semana pagkahuman sa panghitabo) samtang mobalik ka sa mga naandan - ug labi na kung 
nakigbahin ka sa pipila ka mga paagi aron matabangan ang imong kaugalingon. Kung ikaw o usa ka tawo nga imong gimahal 
nagpadayon sa pagpakita sa mga timailhan sa tensiyon ug ikaw nabalaka bahin kaniya, mahimo kang mangayo og dugang 
nga tabang.◊

Sa pipila ka mga higayon, ang usa ka bata ug ang iyang pamilya mahimong adunay problema sa pag-agi sa usa ka kahigawad. 
Ang mga ginikanan o mga tig-atiman mahimong mahadlok nga biyaan ang usa ka bata nga mag-inusara. Mahimong makita 
sa mga magtutudlo nga ang usa ka estudyante nasuko o daw lahi. Mahimong makatabang alang sa tanan nga magtinabangay. 
Ikonsiderar ang pagpakigsulti sa usa ka propesyonal sa kahimsog sa pangisip aron matabangan ang pag-ila sa mga bahin sa 
kalisud. Mag-uban, ang tanan makahukom unsaon pagtabang ug pagkat-on gikan sa usag usa.∂

Alkohol, tambal, ug paggamit sa droga human sa kalamidad:Ω

• Kung ganahan ka mugamit ug mas daghang kantidad sa mga tambal nga gireseta o wala sa reseta, konsultaha ang usa ka 
propesyonal sa pag-atiman sa panglawas.

• Kung nakita nimo nga mas naglisud ka sa pagpugong sa paggamit sa alkohol/substansya sukad sa katalagman, pangayo og 
suporta sa pagbuhat niini.

• Kung nagtuo ka nga naa kay problema sa pag-abuso sa substansiya, pakigsulti sa imong doktor o magtatambag bahin niini.
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MGA KAHINGUHAANAN

₼ Andam naka: 
 https://www.hobbsnm.org/files/engineering/are_you_ready.pdf

† Emosyonal nga Pag-andam alang sa mga Kalamidad ug Emerhensya: 
 https://www.redcross.ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/be-ready-emergency- 
 preparedness-and-recovery/preparing-emotionally-for-disasters-and-emergencies

‡ Plano nga Mangandam: 
 https://health.hawaii.gov/prepare/files/2018/06/Plan_To_Be_Ready.pdf

§ Manwal para sa Pangandam sa Emerhensya: 
 https://view.hawaiianelectric.com/handbook-for-emergency-preparedness/

¤ Mga Alerto sa Tsunami: 
 https://www.weather.gov/safety/tsunami-alerts

µ Himan sa Pagsusi sa Kapeligro sa Baha: 
 http://gis.hawaiinfip.org/FHAT/

∆ Nawala nga mga Dokumento: 
 https://dod.hawaii.gov/hiema/files/2016/10/Lost-documents-v2.pdf

◊ Mga Sugyot para sa mga Naluwas sa Kalamidad o Uban pang Traumatikong Hitabo: 
 https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma13-4776.pdf

∂  Mga Sugyot sa Pagpakigsulti ug Pagtabang sa mga Bata ug Kabatan-onan nga Makasagubang Human sa Kalamidad o 
Traumatikong Hitabo: https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma12-4732.pdf

Ω Paggamit sa Alkohol ug Droga Human sa mga Kalamidad: 
 https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/pfa_alcohol_drug_use_after_disasters.pdf
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Bahin 1:
Pagpangandam sa Katalagman:

•  Oryentasyon para sa kompleto nga unom ka
bahin nga pagbansay sa kultura

• Pagkat-on bahin sa Pagkahuman sa
Makatugaw na Daghang Henerasyong Pag-ayo

Bahin 2:
Seguridad sa Pagkaon

•  Pagkat-on sa relasyon tali sa pagkaon
seguridad ug pagtubag sa kalamidad

• Pagkat-on sa importansya sa mga tanum 
nga kupuna

•  Pagkat-on bahin sa mga gamit ug kahanas
nga nakabase sa pagkaon

Bahin 3:
Seguridad sa Balay

• Pagkat-on sa relasyon tali sa seguridad sa
pabalay ug pagtubag sa kalamidad

• Pagkat-on sa malungtarong mga modelo sa
paghatag ug balay alang sa tanan

• Pagkat-on bahin sa kultural nga pamaagi sa
pagkinabuhi

Bahin 4:
Eskwelahan, Pag-atiman sa Bata, ug Seguridad

sa Trabaho
• Pagkat-on sa relasyon tali sa eskuylahan,
pag-atiman sa bata, seguridad sa trabaho 

ug pagtubag sa katalagman
•  Hibal-i kung giunsa ang mga solusyon nga

nakabase sa komunidad nagpasiugda sa
eskuylahan, pag-atiman sa bata, 

ug kasiguruhan sa trabaho
 

Bahin 5:
Paglikay sa Kapintasan

• Pagkat-on, ang relasyon tali sa kapintasan 
ug pagtubag sa katalagman

• Pagkat-on kung giunsa ang mga solusyon 
nga nakabase sa komunidad nagpasiugda 

sa pagpugong sa kapintasan

Bahin 6:
Pagdumala sa Kapig-ot ug Pag-inusara sa Sosyal
Paghimo og mga "coping card" sa diha-diha nga

kahupayan sa panahon sa usa ka personal nga krisis
• Pagkat-on sa paghubit sa relasyon tali sa
pagdumala sa kapig-ot ug pagkahimulag 

sa katilingban
• Pagkat-on bahin sa pagkakomplikado sa

pagpatuman sa mga gambalay sa kultura sulod sa
mga sistema sa pagpanglupig

'ULU SERYE SA PAGBANSAY SA
KULTURAL NGA TUBAG SA KALAMIDAD

Nagpresentar ang Māpuna Lab

Tan-awa ang among kompleto
nga lista sa mga webinar sa

among panid sa pagrehistro. 
I-scan ang QR code gamit ang

imong telepono aron ma-access:

Pagkat-on gikan sa mga nabigador sa komunidad
Pagkat-on og awit sa Hawaiian aron matubag ang
katalagman
Ikonektar ang mga pamaagi sa pagkinabuhi nga
may kalabotan sa klinikal nga mga timailhan ug
sintomas sa grabe nga sakit sa pangisip ug pag-
abuso sa substansiya
Pagdawat og toolkit sa katalagman na elektroniko
nga adunay mga kapanguhaan
Pagkita hangtod sa 3 Continuing Education
Credits (CEUs)

Sa pag abot sa katalagman, sa unsang paagi kita
makaandam sa pagtubag sa mga paagi nga patas ug luwas
sa kultura?

Ang 'Ulu Serye sa Pagbansay sa Kultura nga Tubag sa
Kalamidad nagpresentar ug mga oportunidad sa
pagkonektar sa mga mithi ug mga panglantaw sa Hawaii sa
Won Ole, labing maayo nga panglawas, mga mithi nga
gipaambit sa tanang kultura nga karon gipulihan sa pagsalig
sa kaugalingon. Pinaagi sa usa ka kultural nga lente, kini nga
mga sates nagsuporta sa mga partisipante sa pag-ila nga ang
kinaiyahan dili usa ka katalagman apan usa ka bahin nga
kinahanglan nga solusyon sa mga timailhan ug sintomas sa
pag-abuso sa substansiya ug kalisud sa pangisip nga tingali
gipasamot sa mga katalagman nga atong giatubang sa atong
kinabuhi.

 
Tan-awa kini nga serye aron ipasiugda 

ang mga pamatasan ug kahibalo sa kultura 
atubangan sa katalagman!

The MĀPUNA LAB is led by the ʻōhiʻa lehua, an endemic
Hawaiian tree, as our teacher in healing the chronic and
existential pain of historical and intergenerational trauma.
Viewing the land as our communities and health as water
cycle resilience, this series looks to the cloud-catching, truth-
telling, ʻōhiʻa lehua for ways to hoʻi ka wai, to remove seen
and unseen emotional blockages to restore waters (waiwai)
stolen by trauma. Aimed at creating safe spaces for co-
learning, the Māpuna Lab convenes all those who believe
that when Indigenous leadership is uplifted, wellness is
accessible to all.

Ho‘i ka ‘o‘opu ‘ai lehua i ka māpunapuna.
The lehua-eating ‘o‘opu has gone back to the spring.
Said of one who has gone back to the source.

Bisitaha ang uludrs.com para sa dugang nga impormasyon!

Para mangayo ug CEU o toolkits, basaha uludrs@hawaii.edu

Buhat sa arte ni: Keali‘imakamana‘onalani Po‘oloa



G I N H A W A
Pag-pokus sa pagpahinay sa imong pagginhawa 

aron mapahinay ang pagpitik sa imong 
kasingkasing panahon sa kapig-ot.

Pagginhawa pasulod ug 4 ka segundo, pagkupot 
sa 4, pagginhawa pagawas sa 4, pagkupot sa 4. 

Balika hangtud nga mawala ang kabalaka.

I P A G A W A S
Pag-focus sa pagpagawas sa tensiyon sa kaunoran 

aron makunhuran ang mga pagbati sa kabalaka.

Kontrata ang usa ka grupo sa kaunoran matag higayon, sugod 
sa imong ulo ug matapos sa imong mga tudlo sa tiil. Hupti 

ang matag usa sulod sa 10 ka segundo, dayon buhian.

P A G H A N D U R A W
Pabakasyuna ang imong hunahuna arun maka tabang 

sa pagpahilom sa imong naglumba nga mga hunahuna.

Ipiyong ang imong mga mata ug hunahunaa ang imong 
paboritong kalma nga lugar. Hunahunaa ang mga talan-
awon, tingog, baho, lami ug pagbati nga imong nasinati.

L I H O K
Buhata ang pipila ka lihok nga imong 

nalingaw aron ang imong lawas makatabang 
sa pagpakalma sa imong hunahuna.

Ang pagpananom, paglangoy, paglakaw, pagsayaw, ug 
pagdula uban sa imong anak o binuhi mga kalihokan nga 

makatabang sa pagpakunhod sa lebel sa tensiyon

P A G K O N E K T A R
Paggahin ug panahon sa pagtukod 

og mga relasyon sa uban.

Manabang sa usa ka higala, membro sa pamilya, o 
silingan aron makigsulti kung kinahanglan nimo. Okay 

ra nga mahimong huyang ug mangayo og suporta.

5 KASUGYOT ARON 
MAKATABANG SA KAPIG-OT

GUSTO KA MISTORYA MAHITUNGOD NIANI? 
1 (800) 753-6879






