
ສຳຳ�ລັັບຂ້ໍ້ມູູນເພ່ີ່ມູເຕີີມູ, ຕິີດຕ່ີໄດ້ທ່ີ່:  

ພະແນກຄວບຄຸມການນຳາໃຊ້ເ້ຫ້ຼົ້�າ ແລະ ຢາ ຂອງກົມສາທາລະນະສຸກ ລັດຮາວາຍ 
601 Kamokila Blvd. #360 Kapolei, HI 96707 

(808) 692-7506  |  health.hawaii.gov/substance-abuse

ບ່ມີູກ�ນເລືັອກປະຕິີບັດໃນກ�ນໃຫ້້ບໍລິັກ�ນ::  

ພວກເຮາົໃຫ້ຼົ້ການເຂ�າເຖິງິແຜນການ ແລະ ກດິຈະກຳາຂອງພວກເຮາົໂດຍບ່ຄຳານຶງເຖິງິເຊ້ອ້ຊ້າດ, ສີຜິວ, ຊ້າດກຳາເນີດ (ລວມທັງພາສາ), ອາຍຸ, ເພດ, ສາສະໜາ ຫ້ຼົ້�   

ຄວາມບົກພ່ອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຂຽນຈົດໝາຍ ຫ້ຼົ້�  ໂທຫຼົ້າເຈ�າໜ້າທ່ຢ�ນຢັນການດຳາເນີນການໄດ້ທ່ P.O. Box 3378, Honolulu, HI 96801-3378 
 

ຫ້ຼົ້�  ທ່ເບີ (808) 586-4616 (ສຽງ/ເຄ່ອງພິມດີດໂທລະເລກ) ພາຍໃນ 180 ວັນນັບຈາກວັນທ່ເກດີບັນຫຼົ້າ.

ໄດ້�ບທຶີ່ນສຳະໜັັບສຳະໜັູນຈ�ກອົງກ�ນຄຸ້້້ມູຄຸ້ອງກ�ນໃຊ້້ສຳ�ນເສຳບຕິີດ ແລັະ ກ�ນບໍລິັກ�ນສຳ້ຂໍ້ະພີ່�ບຈິດ ໂດຍຜ່່�ນທຶີ່ນຊ້່ວຍເຫືື້ອໃນກ�ນຮັັບມືູກັບໄພີ່ພິີ່ບັດຂໍ້ອງລັັດຮັ�ວ�ຍ.

ເດ�ອນກໍລະກົດ 2022

ສ່ິ່ງຂອງທ່ີ່ຈຳຳ�ເປັັນ.
ກ�ນຈັຳດກຽມ.
ກ�ນມີສິຸ່ຂະພ�ບດີ.



ກ�ນກະກຽມ ‘OHANA’  
ຂອງທ່ີ່�ນສິ່ຳ�ລັັບເຫດສິຸ່ກເສີິ່ນ

ສ່ິ່ງຂອງທ່ີ່ຈຳຳ�ເປັັນ.
ກ�ນຈັຳດກຽມ.
ກ�ນມີສິຸ່ຂະພ�ບດີ.







ຮັຽນ ທີ່່�ນ ອ�ໂລັຮັ� ກ�ກູ,
ເມ່ອບ່ດົນມານ້ ລັດຮາວາຍໄດ້ປະເຊ້ນີກັບໄພພິບັດທາງທຳາມະຊ້າດຫ້ຼົ້າຍຢ່າງເຊ້ນ່: ພະຍຸເຮຣີິເິຄນເລນ, ເຮຣີິເິຄນໂອລິເວຍ, ການລະເບີດຂອງຄິລາເວຍ, ແລະ ນຳາ
ຖິວ້ມເກາະຄົວອິ. ໄພພິບັດທາງທຳາມະຊ້າດເຫ້ຼົ້�ານ້ເຮດັໃຫ້ຼົ້ລັດຂອງພວກເຮາົໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫຼົ້າຍທາງດ້ານເສດຖິະກດິຫ້ຼົ້າຍກ່ວາ 900 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຍັງສ່ງ
ຜົນກະທົບໃຫ້ຼົ້ແກ່ໂຄ້ງສ້າງພ້ນຖິານຂອງລັດຂອງພວກເຮາົ ເຊ້ງ່ລວມໄປເຖິງິການເຮດັໃຫ້ຼົ້ໄຟຟ້າດັບ, ອຸປະສັກໃນການຂົນສ່ງ, ມີຊ້່ອງຫຼົ້ວ່າງລະຫຼົ້ວ່າງການສ່ສານ, 
ແລະ ມີອຸປະສັກໃນການຕອບສະໜອງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້. ໃນຖິານະຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ພວກເຮາົໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຄ້ງນ້ແຕກຕ່າງກັນ. ສຳາລັບບາງ
ຄົນອາດເປນັປະສົບການທ່ເຮດັໃຫ້ຼົ້ກະທົບກະເທ�ອນຈິດໃຈເຊ້ງ່ມັນສ່ງຜົນເຖິງິສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ພຶດຕິກຳາຂອງພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທ່ຄົນອ່ນເບ່ງຄ�ບ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຫຼົ້ຍັງ.

ພະແນກຄວບຄຸມການນຳາໃຊ້ເ້ຫ້ຼົ້�າ ແລະ ຢາ (ADAD) ພາຍໃຕ້ ກົມສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຮາວາຍ (DOH) ໄດ້ຮັບເງນິຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອລ້າຈາກລັດຖິະບານໃນກາງ
ປ ີ2020 ເພ່ອແກໄ້ຂ້ປັນຫຼົ້າຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທາງພຶດຕິກຳາຈາກໄພທຳາມະຊ້າດ. ໂດຍຜ່ານເງນິການຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອລ້ານ້, ພະແນກຄວບຄຸມການນຳາໃຊ້ເ້ຫ້ຼົ້�າ 
ແລະ ຢາ ໄດ້ຮ່ວມກັນກັບສຳານັກງານການກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານສາທາລະນະສຸກພາຍໃຕ້ກົມສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກບໍລິການສຸຂະພາບຄອບຄົວ ແລະ 
ພະແນກສຸຂະພາບຈິດສຳາລັບຜ້້ໃຫຼົ້ຍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມ�ກັບໄພພິບັດ ແລະ ຊ້ັບພະຍາກອນທ່ນຳາໃຊ້ເ້ຂ�າໃນການຕອບໂຕ້ທ່ສຸມໃສ່ດ້ານ
ສຸຂະພາບຈິດ.

ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມ�ກັບ ຫ້ຼົ້ອງທົດລອງ Mapuna ທ່ມະຫຼົ້າວິທະຍາໄລ ຮາວາຍ, ທ່ໂຮງຮຽນ ມາໂນວ ທອມສັນ (Manoa Thompson) ດ້ານວຽກງານ
ສັງຄົມ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ, ຊຸ້ດຝຶຶກອົບຮົມວັດທະນະທຳາການຮັບມ�ກັບໄພພິບັດ ອ້ລ້ (Ulu) ໄດ້ຖິ�ກພັດທະນາຂ້ນເພ່ອທົບທວນຄ�ນວິທີການເບ່ງໄພພິບັດທາງ
ທຳາມະຊ້າດໂດຍຜ່ານເລັນສ໌ວັດທະນະທຳາພ້ນເມ�ອງຂອງຊ້າວຮາວາຍ ແລະ ຊ້າວເກາະປາຊ້ຟິີກ. ການປກຶສາຫຼົ້າລ�ຜ່ານເວບບິນາ (Webinar) ທັງ 6 ພາກສ່ວນ
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ກ່າວເຖິງິຄວາມເປນັໄປໄດ້ຂອງໄພພິບັດມີໂອກາດທ່ຈະຮາ້ຍແຮງຂ້ນ ແລະ ກ່າວເຖິງິຫົຼົ້ວຂ້ຂອງການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມ�ກັບໄພພິບັດ, 
ຄວາມໝ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫຼົ້ານ, ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ຢ່້ອາໄສ, ໂຮງຮຽນ, ການເບ່ງແຍງເດັກນອ້ຍ ແລະ ຄວາມໝ້ນຄົງຂອງໜ້າທ່ການງານ, ການ
ປອ້ງກັນຄວາມຮຸນແຮງ, ແລະ ການຈັດການກັບຄວາມຄຽດ, ແລະ ຄວາມໂດດດ່ຽວທາງສັງຄົມ. ກອບວຽກຂອງ ອ້ລ້ (Ulu) ແມ່ນພ້ນຖິານສຳາຄັນຂອງ ເວບຊ້ຣີິ ີທ່
ເປນັຕົວແທນຂອງການເກດີໃໝ່, ການຂະຫຼົ້ຍາຍຕົວ, ການຂະຫຼົ້ຍາຍພັນ ແລະ ການປົກປອ້ງ. ພາກສ່ວນທີຢ່້ທາງນອກຂອງກອບວຽກ ອ້ລ້ (Ulu) ຄ້າຍຄ�ກັບ
ຫ້ຼົ້າຍວິທີທ່ພວກເຮາົໃຊ້ໃ້ນການຮັບມ�ກັບໄພພິບັດ. ການຝຶຶກອົບຮົມວັດທະນະທຳາການຮັບມ�ກັບໄພພິພັດຂອງ ອ້ລ້ (Ulu) ສາມາດເຂ�າເຖິງິໄດ້ທ່ https://uludrs.
com ແລະ ມີຢ່້ໃນເຄ�ອຂ່າຍການຮຽນຮ້ທ້າງດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງ ຮາວາຍເນ່ຶອງຈາກມີການຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອລ້າຂອງສຳານັກງານການກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກພາຍໃຕ້ກົມສາທາລະນະສຸກ (DOH).

ປມ້ຄ້່ມ�ເຫ້ຼົ້�ມນ້ໄດ້ຖິ�ກຂຽນຂ້ນເພ່ອເປນັແນວທາງໃຫ້ຼົ້ແກ່ການແກໄ້ຂປັນຫຼົ້າທາງສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການມີສຸຂະພາບດີຄວບຄ້່ໄປກັບການວາງແຜນໃນການ
ຮັບມ�ກັບໄພທຳາມະຊ້າດ ແລະ ຂ້ມ້ນການຮັບມ�ແບບດ້ງເດີມ. ມັນສະແດງໃຫ້ຼົ້ເຫັຼົ້ນເຖິງິການຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອຕົນເອງ ແລະ ຜ້້ອ່ນໄດ້ດີໃນການກຽມພ້ອມສຳາລັບການ
ຮັບມ�ກັບໄພພິພັດ, ເຊ້ນ່ດຽວກັນກັບປະຕິກລິິຍາທ່ວໄປຂອງພວກເຮາົ ແລະ ຄົນທ່ພວກເຮາົຮັກທ່ອາດຈະປະສົບກັບເຫຼົ້ດການໄພພິບັດ. ການມີແຜນໃນການ
ຮັບມ�ກັບໄພພິບັດ, ການກະກຽມບ້ານຂອງທ່ານ ແລະ ການຝຶຶກຊ້ອ້ມກັບຄອບຄົວຈະເປນັການຊ້່ວຍຫຸຼົ້ດຜ່ອນຄວາມຄຽດຈາກໄພພິບັດໄດ້. ເຖິງິຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ຖິາ້ຫຼົ້າກວ່າທ່ານ ຫ້ຼົ້�  ຄົນທ່ທ່ານຮ້ຈ້ັກຮ້ສຶ້ກກັງວົນໃຈ, ສາມາດຕິດຕ່ຫຼົ້າ ຮາວາຍອິ ແຄຣິ (Hawai’I CARES) ໄດ້ທ່ເບີ 1-800-753-6879 ເພ່ອຂໍຮັບການ
ສະໜັບສະໜ້ນ ແລະ ຊ້ັບພະຍາກອນອ່ນໆ.

ກະລຸນາກະກຽມ ‘Ohana’ ຂອງທ່ານສຳາລັບເຫຼົ້ດສຸກເສີນ. ມະຫຼົ້າໂລ (Mahalo).

ດ້ວຍຄວາມນັບຖິ�,

John Valera, AICP
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ກ�ນນຳ�ສຳະເໜີັ

ກ�ນວ�ງແຜ່ນສຳຳ�ລັັບໄພີ່ພິີ່ບັດສຳ�ມູ�ດຫຸ້ດຜ່່ອນຄຸ້ວ�ມູວິຕີົກກັງວົນ ແລັະ ຄຸ້ວ�ມູຄຸ້ຽດຂໍ້ອງພີ່ວກເຮັົ�ລັົງໄດ້ທີ່ັງກ່ອນ, ລັະຫ້ວ່�ງ ແລັະ ຫື້ັງເກີດໄພີ່ພິີ່ບັດ.

ຜ່ົນປະໂຫ້ຍດຕີ່�ງໆ 
ທ່ີ່ໄດ້ຮັັບຈ�ກກ�ນກະກຽມູຄຸ້ວ�ມູພ້ີ່ອມູ₼

ກ�ນກະກຽມູຄຸ້ວ�ມູພ້ີ່ອມູສຳຳ�ລັັບຜ່ົນ
ກະທີ່ົບທີ່�ງດ້�ນອ�ລັົມູ ແລັະ  
ສຳັງຄຸ້ົມູທ່ີ່ເກີດຈ�ກໄພີ່ພິີ່ບັດ  
ແລັະ ເຫ້ດສຳ້ກເສີຳນຕີ່�ງໆ†• ການກະກຽມຄວາມພ້ອມສາມາດຫຸຼົ້ດຜ່ອນຄວາມຢາ້ນກົວ, ຄວາມວິຕົກ

ກັງວົນ ແລະ ຄວາມສ້ນເສຍຕ່າງໆທ່ເກດີຈາກໄພພິບັດໄດ້. ບັນດາ
ຊຸ້ມຊ້ົນ, ຄອບຄົວ ແລະ ບຸກຄົນທ່ວໄປຄວນຮ້ວ້່າຈະເຮດັແນວໃດໃນກໍລະນີ
ເກດີເຫຼົ້ດໄຟໄໝ້ ແລະ ຄວນຊ້ອກຫຼົ້າບ່ອນຫ້ຼົ້ົບລ້ໄພຢ່້ໃສເມ່ອມີພະຍຸ
ເຮຣີິເິຄນ. ພວກເຂົາຄວນຈະກຽມພ້ອມທ່ຈະອົບພະຍົບອອກຈາກບ້ານ 
ແລະ ໄປຫ້ຼົ້ົບລ້ໄພຢ່້ສະຖິານທ່ສາທາລະນະ ແລະ ຄວນຮ້ວິ້ທີການເບ່ງແຍງ
ສ່ງຈຳາເປນັທາງດ້ານການແພດຂ້ນພ້ນຖິານຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.

• ປະຊ້າຊ້ົນຍັງສາມາດຫຸຼົ້ດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດໄດ້ (ການປອ້ງກັນ
ນຳາຖິວ້ມ, ການຍົກລະດັບເຮ�ອນ ຫ້ຼົ້�  ການຍ້າຍເຮ�ອນອອກຈາກບ່ອນທ່
ອັນຕະລາຍ ແລະ ການເກບັມ້ຽນເຄ່ອງຂອງທ່ອາດຈະສ່ນສະເທ�ອນຈາກ
ແຜ່ນດິນໄຫຼົ້ວ) ແລະ ບາງຄັ�ງກໍຫີ້ຼົ້ກລ້ຽງອັນຕະລາຍໄດ້ໂດຍສ້ນເຊ້ງ່.

• ວ�ງແຜ່ນ: ການວາງແຜນການເບ່ງແຍງຕົນເອງລ່ວງໜ້າກ່ອນເກີດ
ໄພພິບັດ ຫ້ຼົ້�  ເຫຼົ້ດສຸກເສີນອາດຈະເປັນປະໂຫຼົ້ຍດ. ການຄາດຄະເນ, 
ການຕິດຕາມ ແລະ ການທຳາຄວາມເຂ�າໃຈປະຕິກິລິຍາຂອງຕົນເອງ 
ແລະ ຄົນທ່ທ່ານຮັກຈະຊ້່ວຍໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງໃນກໍລະນີສຸກເສີນ. ທ່ານ
ສາມາດຖິາມຕົນເອງດ້ວຍຄຳາຖິາມຕ່ໄປນ້ ແລະ ຂຽນຄຳາຕອບໃສ່ລົງ
ໄປ:

• ທ່ານຮ້ໄ້ດ້ແນວໃດວ່າເມ່ອໃດທ່ທ່ານຮ້ສຶ້ກຕຶງຄຽດ?

• ທ່ານປະພຶດຕົນແນວໃດ ແລະ ຮ້ສຶ້ກແນວໃດ? 

• ສ່ງຂອງສ່ວນຕົວທ່ຢ່້ໃນຊ້ວິີດຂອງທ່ານ ຫ້ຼົ້�  ການກະທຳາທ່ທ່ານ
ເຮດັເພ່ອໃຫ້ຼົ້ຮ້ສ້�ກດີຂ້ນແມ່ນຫຼົ້ຍັງ? ເຊ້ງ່ອາດຈະລວມເຖິງິການ
ສະໜັບສະໜ້ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ອາລົມ, ຄວາມສຳາພັນ, 
ຈິດວິນຍານ ແລະ ວັດທະນະທຳາ.

•  ທ່ານຮັບມ�ກັບຄວາມຕຶງຄຽດແນວໃດ?

• ສາມສ່ງທ່ທ່ານເຮດັເພ່ອຫຸຼົ້ດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດຫ້ຼົ້ັງຈາກທ່ທ່ານ
ປະສົບກັບຄວາມຕຶງຄຽດແມ່ນຫຼົ້ຍັງ?
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• ຕິີດຕ່ີພີ່ົວພີ່ັນ: ການຕິດຕ່ພົວພັນຂອງພວກເຮາົກັບຄົນອ່ນແມ່ນມີຄວາມ
ສຳາຄັນຕ່ກັບການເພ່ມຄວາມຢ�ດຢຸ່ນ ແລະ ການຟ້ນຟ້ຫ້ຼົ້ັງຈາກໄພພິບັດ. 
ລອງຄິດເບ່ງວ່າ:

• ບຸກຄົນທ່ຢ່້ໃນເຄ�ອຍາດຂອງທ່ານ, ໝ່້ເພ່ອນ ແລະ ຄອບຄົວ, ທ່ານ
ສາມາດຂໍຄວາມຊ້່ວຍເຫ່້ຼົ້ອໃຜໄດ້ແດ່ໃນເວລາທ່ປະສົບກັບຄວາມຕຶງ
ຄຽດເພ່ມຂ້ນ? ໃຫ້ຼົ້ເວ�າສະເພາະເຈາະຈົງ ແລະ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຼົ້ຜ້້ຄົນ
ເຫ້ຼົ້�ານ້ຮັບຮ້ວ້່າພວກເຂົາເປນັຜ້້ໃຫ້ຼົ້ການສະໜັບສະໜ້ນທ່ານໃນ
ກໍລະນີເກດີເຫຼົ້ດໄພພິບັດ/ເຫຼົ້ດສຸກເສີນຕ່າງໆ. ເຊ້ງ່ລວມເຖິງິທ່ຢ່້
ຕິດຕ່ນອກເມ�ອງຈາກໃນລາຍຊ້�ຂ່ອງທ່ານ.

• ແມ່ນໃຜທ່ທ່ານຮ້ຈ້ັກຢ່້ແລ້ວ? ທ່ານຄິດວ່າໃຜຢ່້ໃນຊຸ້ມຊ້ົນຂອງ
ທ່ານ? ເພ່ອນບ້ານຂອງທ່ານແມ່ນໃຜ? ແນະນຳາຕົນເອງ. ເລ່ມການ
ສົນທະນາກ່ຽວກັບເຫຼົ້ດສຸກເສີນທ່ອາດຈະສ່ງຜົນຕ່ຊຸ້ມຊ້ົນໃນພ້ນທ່
ຂອງທ່ານແນວໃດ.

• ທີ່ຳ�ຄຸ້ວ�ມູຮັູ້ຈັກກັບກ�ນບໍລິັກ�ນຕີ່�ງໆຢູູ່່ ໃນພ້ີ່ນທ່ີ່ຂໍ້ອງທີ່່�ນ:   
ທ່ານ ແລະ ຄົນທ່ທ່ານຮັກເຂ�າເຖິງິການບໍລິການຫຼົ້ຍັງແດ່ໃນຊຸ້ມຊ້ົນ
ທ້ອງຖິນ່ຂອງທ່ານເພ່ອເຮດັໃຫ້ຼົ້ການເປນັຢ່້ດີຂ້່ນ ແລະ ເພ່ອການຫຸຼົ້ດ
ຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ? ນ້ອາດຈະເປນັກດິຈະກຳາການພັກຜ່ອນ ແລະ 
ການບໍລິການທ່ເປນັທາງການເຊ້ນ່: ການໃຫ້ຼົ້ຄຳາປກຶສາ. ລອງຄິດເບ່ງວ່າ
ທ່ານຈະດຳາເນີນກດິຈະກຳາເຫ້ຼົ້�ານ້ຕ່ໄປແນວໃດເມ່ອເກດີໄພພິບັດ ຫ້ຼົ້�  ເຫຼົ້ດ
ສຸກເສີນ. ສ້ນປະສານງານ Hawai’i CARES ເປນັແຫ້ຼົ້່ງຂ້ມ້ນທ່ດີຫ້ຼົ້າຍ
ສຳາລັບຜ້້ທ່ຕ້ອງການຄວາມຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອ. ມີທ່ປກຶສາທ່ໄດຮັບການຝຶຶກອົບຮົມ 
ແລະ ສາມາດຊ້່ວຍເຊ້ອ່ມໂຍງທ່ານກັບແຫ້ຼົ້່ງຂ້ມ້ນໃນທ້ອງຖິນ່ໄດ້ ລວມເຖິງິ
ການຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອທາງດ້ານວິກດິການ, ແຫ້ຼົ້່ງຂ້ມ້ນທາງດ້ານສຸຂະພາບຈິດ 
ຫ້ຼົ້�  ການບໍລິການບຳາບັດຈາກການໃຊ້ສ້ານເສບຕິດ. ຕິດຕ່ສ້ນປະສານງານ 

Hawai’i CARES ໄດ້ທ່ເບີ 1-800-753-6879 ຫ້ຼົ້�  ເຂ�າໄປທ່ເວບັໄຊ້ 
https://hicares.hawaii.gov/.

• ຈັດລັະບຽບ: ການຈັດລະບຽບຈະຊ້່ວຍໃຫ້ຼົ້ເຮາົມີສະຕິໃນການຄວບຄຸມ
ຫ້ຼົ້ັງຈາກເກດີເຫຼົ້ດສຸກເສີນ.

• ທ່ານຈະຕິດຕ່ກັບສະມາຊ້ກິໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ລວມເຖິງິລ້ກໆ
ຂອງທ່ານໄດ້ເເນວໃດ ຫ້ຼົ້ັງຈາກເກດີໄພພິບັດ ຫ້ຼົ້�  ເຫຼົ້ດສຸກເສີນ?

• ທ່ານ ຫ້ຼົ້�  ຄົນທ່ທ່ານຮັກມີຄວາມກະຕ�ລ�ລ້ນໃນການຈັດການກັບ
ສະພາວະທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫ້ຼົ້�  ຈິດໃຈບ່?

• ລະບຸຢາ ຫ້ຼົ້�  ການຊ່້ວຍເຫ້ຼົ້�ອທາງດ້ານການເເພດຕ່າງໆ ທ່ປະຈຸບັນ
ທ່ານເພ່ງພາຢ່້ ລົງໃສ່ໃນແຜນການຮັກສາຕົວເອງ ແລະ ລວມໄວ້ຢ່້ໃນ
ຊຸ້ດອຸປະກອນຂອງທ່ານ.

• ມີຫຼົ້ຍັງແດ່ໃນຊ້ວິີດຂອງທ່ານທ່ບ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ ແລະ ມີຄວາມ
ໝາຍທ່ຍ່ງໃຫຼົ້ຍ່ສຳາລັບທ່ານ ຫ້ຼົ້�  ເປນັຄົນທ່ທ່ານຮັກ? ລອງຄິດຫຼົ້າວິທີ
ປົກປອ້ງສ່ງເຫ້ຼົ້�ານ້ໃນກໍລະນີເກດີເຫຼົ້ດສຸກເສີນ. ບາງຄົນຮ້ສຶ້ກສະບາຍ
ໃຈໃນລະຫຼົ້ວ່າງການອົບພະຍົບ ເພ່ອນຳາບາງສ່ງບາງຢ່າງໄປນຳາເຮດັ
ໃຫ້ຼົ້ພວກເຂົາຄິດຮອດບ້ານ/ຊຸ້ມຊ້ົນ.

• ທ່ານຈະຈັດການ ແລະ ເບ່ງແຍງສັດລ້ຽງຂອງທ່ານໃນເຫຼົ້ດການ
ໄພພິບັດ/ເຫຼົ້ດສຸກເສີນແນວໃດ? ສັດລ້ຽງອາດຈະເປນັສ່ວນໜ່ງໃນ
ຊ້ວິີດຂອງພວກເຮາົ ແລະ ຮ້ສຶ້ກສະບາຍໃຈ ແລະ ໃຫ້ຼົ້ການຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອ.
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ລັ�ຍກ�ນກວດສຳອບອ້ປະກອນສຳ້ກເສີຳນ

ປະກອບອ້ປະກອນສຳ້ກເສີຳນຂໍ້ອງ
ທີ່່�ນໄວ້

ນຳາ, ໄຟຟ້າ, ໂທລະສັບ ແລະ ອາຍແກ໊ສທຳາມະຊ້າດມັກຈະຖິ�ກຈຳາກັດໃນ
ກໍລະນີເກດີເຫຼົ້ດສຸກເສີນ. ຮາ້ນຄ້າອາດຈະປດິ ແລະ ຖິາ້ຫຼົ້າກເປດີ ສ້ນຄ້າກໍ
ອາດມີຈຳານວນຈຳາກັດ. ອາດຈະໃຊ້ເ້ວລາຫ້ຼົ້າຍອາທິດທ່ຮາ້ນຄ້າຢ່່້ໃນຮາວາຍ
ຈະມີເຄ່ອງເຕັມຮາ້ນ. ມັນເປນັແນວທາງທ່ດີທ່ຈະເກບັຮັກສາຊຸ້ດອຸປະກອນ
ສຸກເສີນຂອງທ່ານໄວ້ ແລະ ພ້ອມໃຊ້ງ້ານຕະຫ້ຼົ້ອດເວລາ.

ອັນດັບທຳາອິດ, ໃຫ້ຼົ້ກະກຽມຊຸ້ດອຸປະກອນເອົາຕົວລອດຢ່້ໃນເຮ�ອນໃນກໍລະນີທ່
ທ່ານຈຳາເປນັຕ້ອງໄດ້ອາໄສຊ້່ວຄາວ. ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ຼົ້ແນ່ໃຈວ່າມີນຳາ, ອາຫຼົ້ານ, 
ອຸປະກອນປະຖົິມພະຍາບານເບ້ອງຕ້ນ ແລະ ອຸປະກອນສຸຂະອະນາໄມ, 
ເສ້ອຜ້າ ແລະ ເຄ່ອງນອນ, ເຄ່ອງມ�ຕ່າງໆ ແລະ ອຸປະກອນພິເສດສຳາລັບ
ເງອ່ນໄຂທາງດ້ານການແພດ. ຢ່າງໜ້ອຍທ່ສຸດແມ່ນຂໍແນະນຳາໃຫ້ຼົ້ນຳາເອົາ
ອຸປະກອນທ່ຕ້ອງການໃຫ້ຼົ້ກຸມ້ຮອດສອງອາທິດ, ຖິາ້ວ່າສາມາດນຳາມາໄດ້ຫ້ຼົ້າຍ
ກວ່ານ້ນແມ່ນໃຫ້ຼົ້ເອົາເຄ່ອງນອນເພ່ມ, ສ່ງຂອງບັນເທິງ ຫ້ຼົ້�  ອຸປະກອນອ່ນໆ. 
ທ່ານສາມາດເກບັຊຸຸ້ດອຸປະກອນຂອງທ່ານໄວ້ໃນຖິັງຂ້ເຫຼົ້ຍ້ອຂະໜາດໃຫຼົ້ຍ່ທ່
ມີຝຶາປດິ, ກ໋ອງເກບັເຄ່ອງພລາສຕິກ ທ່ມີຝຶາປດິ ແລະ ລ້ໍເລ່ອນ ຫ້ຼົ້�  ກະເປາ໋
ເດີນທາງ.

ອັນດັບທີສອງ, ໃຫ້ຼົ້ບັນຈຸສ່ງຂອງເຫ້ຼົ້�ານ້ໃຫ້ຼົ້ໄດ້ຫ້ຼົ້າຍທ່ສຸດເທ�າທ່ຈະເຮດັໄດ້
ໃນ “ຊຸ້ດອຸປະກອນພົກພາ” ແບບພົກພາເພ�່ອໃຫ້ຼົ້ພ້ອມໃນກໍລະນີທ່ທ່ານຈຳາ
ເປນັຕ້ອງອົບພະຍົບ. ທ່ພັກອາໄສສຸກເສີນບ່ມີອາຫຼົ້ານ, ນຳາ ຫ້ຼົ້�  ອຸປະກອນ
ຕ່າງໆ. ຖິາ້ທ່ານຕັດສິນໃຈທ່ຈະຍົກຍ້າຍໄປຍັງທ່ພັກອາໄສສຸກເສີນສຳາລັບ
ທ່ອົບພະຍົບຈາກພະຍຸເຮຣີິເິຄນ, ທ່ານຕ້ອງນຳາອຸປະກອນສຳາລັບໄພພິບັດມາ
ເອງ. ດ່ງນ້ນ, ທ່ານຄວນນຳາຊຸ້ດອຸປະກອນສຸກເສີນຂອງທ່ານໄປຫ້ຼົ້າຍທ່ສຸດ
ເທ�າທ່ຈະຫ້ຼົ້າຍໄດ້. ກະເປາ໋ເປ້ກ້ັນນຳາເປນັບ່ອນເກບັຮັກສາເຄ່ອງທ່ດີຫ້ຼົ້າຍ. 
ທ່ານຍັງສາມາດນຳາໃຊ້ກ້ະເປາ໋ແບບມີລ້ລາກ ຫ້ຼົ້�  ຖັິງທ່ມີຂະໜາດ 5 ກາລອນ
ທ່ມີຝຶາປດິໄດ້.

ອັນດັບສຸດທ້າຍ, ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າທ່ານເກບັອຸປະກອນສຸກເສີນໄວ້ຫ້ຼົ້າຍໆບ່ອນ
ເຊ້ນ່: ໂຮງຮຽນ ຫ້ຼົ້�  ບ່ອນເຮດັວຽກ. ທ່ານບ່ມີທາງຮ້ເ້ລີຍວ່າໄພພິບັດຈະເກດີຂຶ້ນ
ເມ່ອໃດ ແລະ ຢ່້ໃສ.
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 □ ນ້�ທ່ີ່ເກ�ບໄວ້ໃນພີ່�ຊ້ະນະພີ່ລັ�ສຳຕິີກ

 ໜ່ງກາລອນຕ່ຄົນຕ່ມ້ເປນັເວລາສອງອາທິດນ້ນພໍດີ. ມີຫ້ຼົ້າຍຍ່ງເປນັການດີ.

 □ ອ�ຫ້�ນທ່ີ່ບ່ເນ່�ເສຳຍໄວ

 ສ້ນຄ້າທ່ເປນັກະປ໋ອງພ້ອມຮັບປະທານໄດ້ແກ່: ຊ້ນ້, ປາ, ສັດປກີ,  ໝາກໄມ້, ຜັກ ແລະ ແກງ, ນຳາໝາກໄມ້, ທາດແປງ້ (ເກ�ອ, ນຳາຕານ, ພິກໄທ, ເຄ�່ອງເທດ 
ແລະ ອ່ນໆ),ຕ້້ອາຫຼົ້ານໃຫ້ຼົ້ພະລັງງານສະເພາະ, ວິຕາມິນ, ອາຫຼົ້ານສຳາລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ອາຫຼົ້ານຫຼົ້ວ່າງທ່ມັກ.

 □ ເສ້ຳອຜ້່� ແລັະ ເຄຸ່້ອງນອນ

 ເສ້ອຜ້າສຳາລັບປ່ຽນຕ່ຄົນ, ຜ້າອ້ອມສຳາລັບເດັກອ່ອນ, ເກບີທ່ທົນທານ ຫ້ຼົ້�  ເກບີບ້ດສຳາລັບໃສ່ເຮດັວຽກ, ອຸປະກອນກັນຝົຶນ, ຜ້າຫຼົ້່ມ ຫ້ຼົ້�  ຖົິງນອນ, ໝວກ ແລະ ຖິົງ
ມ�, ແວ່ນຕາກັນແດດ.

 □ ເຄຸ່້ອງມືູ ແລັະ ອ້ປະກອນຕີ່�ງໆ

 ແຜນສຸກເສີນ, ເງນິສົດ, ເອກະສານສຳາຄັນຕ່າງໆ (ໃບແຈ້ງເກດີ, ບັດປະກັນສັງຄົມ, ໜັງສ�ສັນຍາປະກັນໄພ ແລະ ອ່ນໆ), ຖິວ້ຍເຈ້ຍ, ຈານ ແລະ ພາຊ້ະ
ນະພລາສຕິກ, ວິທະຍຸທ່ໃຊ້ແ້ບັດເຕີຣິ ີແລະ ໝ້ໄຟເສີມ, ໄຟສາຍ ແລະ ໝ້ໄຟສຳາຮອງ, ເງນິສົດ ຫ້ຼົ້�  ໃບສ່ງຈ່າຍເງນິທະນາຄານຂອງນັກເດີນທາງ, ເງນິນອ້ຍ, 
ອຸປະກອນເປດີກະປ໋ອງ, ມີດ, ຖົິງມ�, ຖັິງດັບເພີງ, ເຕ�ນ, ຄີມ, ສະກ໋ອດພັນສາຍໄຟ, ເຂມັທິດ, ໄມ້ຂີດໄຟ, ແຜນອາລ້ມິນຽມ, ພາຊ້ະນະເກບັພລາສຕິກ, ໄຟສ່ງ
ສັນຍານ, ເຈ້ຍ, ສໍ, ຊຸ້ດຫຼົ້ຍິບເຄ່ອງ, ອຸປະກອນຢອດຢາ, ກະແຈເລ່ອນ, ໝາກຫຼົ້ວີດ, ແຜ່ນພລາສຕິກ, ແຜນທ່.

 □ ຊ້້ດອ້ປະກອນກ�ນປະຖົົມູພີ່ະຍ�ບ�ນເບ້ອງຕ້ີນ

 ລວມມີຜ້າພັນແຜ, ແຜ່ນເຊ້ດັທຳາຄວາມສະອາດແອວກໍຮໍ, ຢາທາຂ້າເຊ້ອ້ 
ແລະ ອຸປະກອນຮັກສາບາດແຜອ່ນໆ. ເພ່ມຢາທ່ແພດບ່ໄດ້ສ່ງລົງໄປ
ເຊ້ນ່: ຢາແກປ້ວດ ຫ້ຼົ້�  ຢາຕ້ານການອັກເສບ, ຢາລົດກົດ, ຢາຂັບເສມຫຼົ້ະ 
ຫ້ຼົ້�  ຖ່ິານກຳາມັນເປນັຢາດ້ດຊ້ມຶຢາ ແລະ ສານພິດໃນຮ່າງກາຍ (ເຮດັໃຫ້ຼົ້
ຮາກ), ຢາຖ່ິາຍທ້ອງ ຫ້ຼົ້�  ຢາປັບອາຈົມ.

 □ ຢູ່�ຕີ�ມູໃບສຳ່ງແພີ່ດ

 ໂອ້ລົມກັບຜ້້ໃຫ້ຼົ້ບໍລິການດ້ແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານເພ່ອຮັບຢານອກເໜ� ອ
ຈາກຢາຕາມໃບສ່ງເເພດຖິາ້ວ່າເປນັໄປໄດ້. ລວມຢາທ່ຕ້ອງສ່ງໂດຍແພດ
ມີ: ຢາຊ່້ວຍຫຸຼົ້ດລະດັບນຳາຕານໃນເລ�ອດ, ຢາຮັກສາໂຣິກຫົຼົ້ວໃຈ ແລະ 
ຄວາມດັນເລ�ອດ ແລະ ພ້ອມທັງແວ່ນຕາພິເສດ (ໝາຍເຫດ: ຢາຕິາມໃບໍ
ສ່ງແພດມີມ້ໝົດອາຍຸ ແລິະ ຈໍໍາເປັນັຕິ�ອງປ່ັຽນໃໝ່).

 □ ສຳ້ຂໍ້�ອະນ�ໄມູ

 ເຈ້ຍກ້ໃຊ້ສ້ຳາລັບຫ້ຼົ້ອງນຳາ, ທິດຊ້້ປຽກ, ສະບ້, ນຳາຢາຊັ້ກຜ້າ, ເຄ່ອງໃຊ້ສ້ຳາ
ລັບຜ້້ຍິງ, ຢາດັບກນ່, ຢາຖ້ິແຂ້ວ ຫ້ຼົ້�  ແຂ້ວປອມ, ໄມ້ຖ້ິແຂ້ວ, ຖົິງຂ້ເຫ້ຼົ້ຍ້ອພ
ລາສຕິກ ແລະ ເຊ້�ອກມັດ, ຖັິງພລາສຕິກທ່ມີຝຶາປດິແໜ້ນ, ຢາສີດ
ຂ້າເຊ້ອ້ໂຣິກ, ຄີມທາກັນແດດ, ຢາກັນຍຸງ ແລະ ສານຟອກຂາວໃນຄົວ
ເຮ�ອນ.

ລັ�ຍກ�ນກວດສຳອບອ້ປະກອນສຳ້ກເສີຳນ‡

ປຶກສຳ�ຫ້�ລືັກ່ຽວກັບລັ�ຍກ�ນເຫ່ື້�ນ້ກັບຄຸ້ອບຄົຸ້ວຂໍ້ອງທີ່່�ນເພ່ີ່ອພິີ່ຈ�ລັະນ�ວ່�ລັ�ຍກ�ນໃດເໝ�ະສຳົມູສຳຳ�ລັັບຄຸ້ອບຄຸ້ົວຂໍ້ອງທີ່່�ນຫື້�ຍທ່ີ່ສຳ້ດ.
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ອ້ປະກອນສຳຳ�ລັັບສຳັດລ້ັຽງ

ສັດລ້ຽງກໍຕ້ອງການອຸປະກອນສຸກເສີນເຊ້ນ່ດຽວກັນກັບຜ້້ຄົນ. ສ່ງຕ່ໄປນ້ເປນັ
ອຸປະກອນບາງອັນທ່ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການເກບັໄວ້ໃນຊຸ້ດອຸປະກອນສຸກເສີນ
ຂອງສັດລ້ຽງ.

 □ ນ້� ແລັະ ອ�ຫ້�ນ (ກ�ນຈັດຫ້�ອ�ຫ້�ນກະປ໋ອງ ແລັະ ນ້�ທ່ີ່ເປ�ນຕີ້ກ

ເປ�ນເວລັ�ສຳອງອ�ທິີ່ດ)

 □ ກ�ນຈັດຫ້�ຢູ່�ເປ�ນເວລັ�ສຳອງອ�ທິີ່ດ (ຢູ່�ທ່ີ່ສຳ່ງໂດຍແພີ່ດມີູວັນໝົດ

ອ�ຍ້ ແລັະ ຈຳ�ຕ້ີອງປ່ຽນໃໝ່)

 □ ສຳຳ�ເນົ�ບັນທຶີ່ກທີ່�ງດ້�ນກ�ນເເພີ່ດຂໍ້ອງສຳັດລ້ັຽງຂໍ້ອງທີ່່�ນ

 □ ເຄຸ່້ອງຫື້�ນ

 □ ຖົ�ດໃສຳ່ແມູວທ່ີ່ໃຊ້ແ້ລ້ັວຖົ�ມູ ແລັະ ຄຸ້ອກແມູວ ຫືື້ ເຈ້ຍກ້

 □ ຖົົງຢູ່�ງເພ່ີ່ອໃສຳ່ສ່ຳງເສຳດເຫ່ື້ອ

 □ ກະເປ໋�ເດີນທີ່�ງ, ຄຸ້ອກ ຫືື້ ກ໋ອງໃສຳ່ສຳັດລ້ັຽງຂໍ້ອງທີ່່�ນ ແລັະ ກ໋ອງໃສຳ່
ເຄ່ືຸ້ອງ

 □ ສຳ�ຍເຊ້ືອກຮັັດ ແລັະ ສຳ�ຍເຊ້ືອກຈູງ (ເເນະນຳ�ໃຫ້້ໃຊ້ເ້ຊ້ືອກຮັັດເພ່ີ່ອ

ຄຸ້ວ�ມູປອດໄພີ່)

 □ ສຳ�ຍເຊ້ືອກຈູງ ແລັະ ຫື້ັກເສົຳ� ໂດຍສຳະເພີ່�ະໝ�ໃຫ້ຍ່

 □ ຖົວ້ຍໃສຳ່ອ�ຫ້�ນ

 □ ຮັູບຖົ່�ຍລ່ັ�ສຳ້ດຂໍ້ອງສຳັດລ້ັຽງທີ່່�ນ

 □ ຜ້່�ຫ້່ມູໃຫ້້ຄຸ້ວ�ມູອົບອ້່ນ

 □ ຂ້ໍ້ມູູນນຕິີດຕ່ີກັບສຳັດຕີະວະແພີ່ດ
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ກ�ນກະກຽມູຮັັບມືູກັບພີ່ະຍ້§

ໝູ່ເກ�ະຮັ�ວ�ຍຕີ້ງຢູູ່່ທີ່່�ມູກ�ງກະແສຳລັົມູພີ່ະຍ້. ລັະດູຂໍ້ອງລັົມູພີ່ະຍ້ເຮັີຣິິເຄຸ້ນເລ່ັມູຕ້ີງແຕ່ີວັນທີີ່ 01 ມິູຖ້ົນ� ຈົນຮັອດວັນທີີ່ 30 ພີ່ະຈິິກ, ເຖົງິຢູ່່�ງໃດກໍຕີ�ມູ

ລັົມູພີ່ະຍ້ກໍຍັງມີູຢູູ່່ນອກເໜືັອຈ�ກລັະດູກ�ນນ້. ນັບຕ້ີງແຕ່ີລັົມູພີ່ະຍ້ເຂໍ້ດຮັອ້ນໄປຈົນເຖົງິລັົມູພີ່ະຍ້ເຮັີຣິິເຄຸ້ນທ່ີ່ພີ່ັດມູ�ເຕີ�ມູທີີ່, ກະເເສຳລັົມູເຫ່ື້�ນ້ມູັກຈະກ່ຕີົວຢູູ່່
ນອກຊ້�ຍຝ່ັ່ງຂໍ້ອງອ�ເມູຣິິກ�ກ�ງ ແລັະ ເຄຸ່້ອນຕີົວໄປໃນທິີ່ດທີ່�ງຕີ�ເວ�ນຕີົກລັະຫ້ວ່�ງ 10 ອົງສຳ�ຫ້� 20 ອົງສຳ�ຕີ�ມູເສ້ຳນຂໍ້ະໜັ�ນ.

ກະລັຸນ�ສິ່່ງຂ້ຄວ�ມ, ຫ້�ມໂທີ່

ເປີດສຳ�ຍໂທີ່ລັະສຳັບໄວ້ໃນລັະຫ້ວ່�ງເກີດເຫ້ດ

ສຳ້ກເສີຳນ. ກ�ນສຳ່ງຂ້ໍ້ຄຸ້ວ�ມູແມູ່ນໃຊ້້ຄຸ້ວ�ມູໄວໃນ

ກ�ນສ່ຳສຳ�ນ ຫືື້ ເຊ້່ອມູຕ່ີໜ້ັອຍກວ່�ກ�ນໂທີ່ຫ້�.

ກະກຽມູມູ້ຽນເຮັືອນຂໍ້ອງທີ່່�ນ

• ກຳ�ຈັດສ່ຳງເສຳດເຫ່ື້ອ ທ່ຢ້້່ອອ້ມເຮ�ອນເພ່ອປອ້ງກັນເຄ່ອງຂອງ ແລະ ຊ້ັບສິນ
ມີຄ່າບ່ໃຫ້ຼົ້ເສຍຫຼົ້າຍຈາກລົມພະຍຸ. ສ່ງນລ້ວມມີການເກບັມຽ້ນຕ້ນໄມທ່້ຖິ�ກ
ທຳາລາຍແລວ້ ແລະ ການຕັດກງ່ໄມທ່້ຍາວອອກມາ. 

• ຮັັກສຳ�ຄຸ້ວມູປອດໄພີ່ ຂອງວັດຖຸິທ່ມີນຳາໜັກເບົາຢ້່ເດ່ນເຮ�ອນຂອງທ່ານ 
ແລະ ບໍລິເວນອອ້ມຮອບ ແລະ ຢດຶເອາົສ່ງຂອງທ່ອາດຈະລອຍໄປກັບອາກາດ
ໄວ.້

• ກວດກ� ແລະ ອະນາໄມຮາງລິນນຳາຝົຶນທັງໝົດ

• ຕິີດຕ້ີງ ບານປ່ອງຢຽ້ມຮັບລົມແບບຖິາວອນ ຫ້ຼົ້�  ຕິດໄມໃ້ສ່ປ່ອງຢຽ້ມທາງດ້ານ
ນອກ 5/8" ຫ້ຼົ້�  ຕິດດ້ວຍໄມອ້ັດສຳາລັບເດີນທະເລ.

• ຟັັງ ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ຫ້ຼົ້�  ອຸປະກອນເຄ່ອນທ່ຂອງທ່ານເພ່ອຟັງຄຳາແນະ
ນຳາຕ່າງໆເມ່ອມີສຽງເຕ�ອນໄພດັງຂນ້.

• ຍ້�ຍ ໄປຍັງເຂດກາງຂອງຫ້ຼົ້ອງຊ້້ນໜ່ງ ຫ້ຼົ້�  ບ່ອນທ່ໂຄງສ້າງອາຄານແຂງແຮງ
ທ່ສຸດໃນທ່ພັກຂອງທ່ານ.

• ຢູູ່່ ໃນເຮັືອນ ແລະ ຢ້່ຫຼົ້່າງຈາກປ່ອງຢຽ້ມ ແລະ ປະຕ້ຈົນກວ່າທຸກຢ່າງຈະກັບ
ມາ “ສະຫຼົ້ງົບ” ປົກກະຕິ.

ກ�ນກະກຽມູຮັັບມືູກັບພີ່ະຍ້ເຮັີຣິິເຄຸ້ນ 
ແລັະ ພີ່ະຍ້ເຂໍ້ດຮັ້ອນ
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ທີ່່�ນອ�ໄສຳຢູູ່່ໃນພ້ີ່ນທ່ີ່ມີູຄຸ້້ນສຶຳນ�ມິູບ່?

ລັວມູມີູເສ້ຳນທີ່�ງທ່ີ່ອົບພີ່ະຍົບ ແລັະ ຈ້ດນັດພີ່ົບຂໍ້ອງຄຸ້ອບຄົຸ້ວໃນແຜ່ນສຳ້ກເສີຳນຂໍ້ອງທີ່່�ນ. ກວດສຳອບແຜ່ນທ່ີ່ເຂໍ້ດອົບພີ່ະຍົບສຶຳນ�ມິູທີ່�ງອອນລັ�ຍນ໌ໄດ້ທ່ີ່

ເວ�ບໄຊ້ www.ready.hawaii.gov.

ຮັັກສຳ�ຄຸ້ວ�ມູປອດໄພີ່

• ຟັັງສຳຽງສຳັນຍ�ນເຕືີອນໄພີ່ - ໃນລະຫຼົ້ວ່າງການເຕ�ອນໄພຄ້ນສຶນາມິແບບເລງ່ດ່ວນຢ້່ໃນທ້ອງຖິນ່, ເວລາເຄ່ອນທ່ຂອງຄ້ນອາດຈະສ້ນເທ�າກັບ 10-20 ນາທີ 
ຫ້ຼົ້ັງຈາກທ່ສຽງສັນຍານດັງຂນ້.ເມ່ອມີການແຈງ້ເຕ�ອນໄພຂອງຄ້ນສຶນາມິທ່ຢ້່ຫຼົ້່າງໄກ, ສຽງສັນຍານເຕ�ອນໄພໃຫ້ຼົ້ອົບພະຍົບຈະດັງຢ່າງໜ້ອຍສາມຊ້່ວໂມງກ່ອນທ່ຄ້ນ
ສຶນາມິຈະມາຮອດ.

• ຍ້�ຍ ເຂ�າຝ່ຶງປະມານ 100 ຟຸດຈາກແຄມຝ່ຶງ, ທາງນຳາ ຫ້ຼົ້�  ທ່າເຮ�ອ ຫ້ຼົ້�  ໄປທ່ຊ້້ນສ່ ຫ້ຼົ້�  ໂຄງສ້າງອາຄານເຫັ້ຼົ້ກ ຫ້ຼົ້�  ຕຶກຄອນກຣິດີເສີມເຫັ້ຼົ້ກສ້ງ 10 ຊ້້ນຂນ້ໄປ.

• ຢູູ່່ ໃນບ່ອນທ່ີ່ປອດໄພີ່ ແລະ ຫ້ຼົ້າມກັບຄ�ນໄປເຂດແຄມຝ່ຶງທະເລ ຈົນກວ່າເຈ�າໜ້າທ່ສຸກເສີນຈະປະກາດວ່າທຸກຢ່າງຢ້່ໃນຄວາມສະຫຼົ້ງົບແລວ້.

ກ�ນກະກຽມູຮັັບມືູກັບຄຸ້້ນສຶຳນ�ມິູ

ທີ່່�ນອ�ໄສິ່ຢູ່່່ໃນເຂດພ້ນທ່ີ່ນ້�ຖ້້ວມບ່?

ລັວມູມີູເສ່້ຳນທີ່�ງທ່ີ່ອົບພີ່ະຍົບ ແລັະ ຈ້ດນັດພີ່ົບຂໍ້ອງຄຸ້ອບຄົຸ້ວໃນແຜ່ນກ�ນສຳ້ກເສີຳນຂໍ້ອງທີ່່�ນ. ກວດສຳອບແຜ່ນທ່ີ່ຂໍ້ອງເຂໍ້ດພ້ີ່ນທ່ີ່ນ້�ຖົວ້ມູທີ່�ງອອນລັ�ຍນ໌

ໄດ້ທ່ີ່ເວ�ບໄຊ້ http://gis.hawaiinfip.org/FHAT.

ຕ່ື່ນຕື່ົວ

• ຟັັງ ການເຝຶ�າລະວັງນຳາຖິວ້ມແບບກະທັນຫຼົ້ັນ, ການເຕ�ອນໄພນຳາຖິວ້ມ ແລະ ຄຳາແນະນຳາກ່ຽວກັບນຳາຖິວ້ມ.

• ຍ້�ຍ ໄປບ່ອນທ່ສ້ງຢ່າງຮບີດ່ວນ ແລະ ອອກຈາກພ້ນທ່ທ່ມີນຳາຖິວ້ມເຊ້ນ່: ຮ່ອງນຳາ, ຈຸດທ່ຕ່າ, ບ່ອນທ່ມີການເຊ້າະເຈ�່ອນຂອງຕີນພ້ ແລະ ອ່ນໆ.

• ຢູູ່່ ໃນບ່ອນທ່ີ່ປອດໄພີ່ ຈົນກວ່າລະດັບນຳາຈະຫຸຼົ້ດລົງ ຫ້ຼົ້�  ຈົນກວ່າເຈ�າໜ້າທ່ສຸກເສີນຈະໄປຮອດ.

ກ�ນກະກຽມູຮັັບມືູກັບອ້ທີ່ົກກະໄພີ່

ຢູູ່່ ໃນພ້ີ່ນທ່ີ່ພີ່ະຍ້ເຮັີຣິິເຄຸ້ນ/ 

ພີ່ະຍ້ເຂໍ້ດຮັ້ອນ

ລັະບ້ຕີົວຕົີນຂໍ້ອງທີ່່�ນ 
ສຳະຖົ�ນທ່ີ່ອົບພີ່ະຍົບ

ຢູູ່່ ໃນພ້ີ່ນທ່ີ່ຄຸ້້ນສຶຳນ�ມິູ ຢູູ່່ ໃນພ້ີ່ນທ່ີ່ນ້�ຖົ້ວມູ

ມູ�ຈ�ກເຮັືອນ

ມູ�ຈ�ກບ່ອນເຮັ�ດວຽກ

ມູ�ຈ�ກໂຮັງຮັຽນ
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V

ກ�ນແຈ້ງເຕືີອນ

ກ�ນເຝ້ັ່�ລັະວັງ

ຄຸ້ຳ�ແນະນຳ�

ຂ້ໍ້ມູູນຂໍ້່�ວສຳ�ນ

ໄພນຳາຖິວ້ມແຄມຝ່ຶງທ່ອັນຕະລາຍ 
& ອາດຈະມີກະເເສນຳາແຮງ

ອາດຈະມີຄ້ນສຶນາມິຢ່້ຫຼົ້່າງໄກ

ກະແສນຳາແຮງ & ຄ້ນແຮງອັນຕະລາຍ 
ຕ່ກຸ່ມຄົນທ່ຢ່້ໃນພ້ນທ່/ອາດຈະຢ່້ໃກແ້ມ່ນຳາຫ້ຼົ້າຍ

ບ່ມີການຄຸກຄາມ ຫ້ຼົ້�  ເຫຼົ້ດການທ່ຢ່້ໄກຫ້ຼົ້າຍ 
& ບ່ໄດ້ກຳານົດໄພຄຸກຄາມ

ຍ້າຍໄປບ່ອນທ່ສ້ງ ຫ້ຼົ້�  ພ້ນທ່ຫຼົ້່າງໄກນຳາ

ເຝຶ�າຕິດຕາມຂ້ມ້ນທ່ສຳາຄັນ.  
ກຽມຕົວໃຫ້ຼົ້ພ້ອມເພ່ອປະຕິບັດ

ຢ່້ຫຼົ້່າງຈາກນຳາ, ຫຼົ້່າງຈາກຫຼົ້າດຊ້າຍ  
& ທາງຂອງນຳາ

ຜ່ອນຄາຍ

ຄຳ�ແນະນຳ�, ກ�ນເຝ້ົ້�ລັະວັງ ແລັະ ກ�ນແຈຳ້ງເຕືື່ອນ... ມີຄວ�ມແຕື່ກຕ່ື່�ງກັນແນວໃດ?

ເຫດການສະພາບອາກາດທ່ີ່ຮ້້້າ້ຍແຮ້້ງອ່ນໆ www.weather.gov/hfo/prod_questions.

• ອອກເເຈ້ງກ�ນ ກ�ນເຝ້ັ່�ລັະວັງ ເພ່ອໃຫ້ຼົ້ມີເວລາສຳາລັບການກະກຽມ ແລະ ການວາງແຜນສຳາລັບໄພຄຸກຄາມທາງສະພາບອາກາດ ທ່
ຄາດການວ່າຈະເກດີຂ້ນ, ແຕ່ຍັງບ່ທັນເກດີຂ້ນ.

• ອອກແຈ້ງກ�ນເຕືືີອນ ເມ່ອມີໄພຄຸກຄາມເກດີຂ້ນ ຫ້ຼົ້�  ໃກເ້ຂ�າມາ ແລະ ຕ້ອງດຳາເນີນການຢ່າງທັນທີເພ່ອປົກປອ້ງຊ້ວິີດ ແລະ ຊ້ັບສິນ.

• ອອກແຈ້ງກ�ນເເນະນຳ� ເມ່ອສະພາບອາກາດສ່ງຜົນກະທົບຕ່ຊ້ວິີດຂອງພວກເຮາົ ໃນລັກສະນະທ່ບ່ເປນັໄພຄຸກຄາມຕ່ຊ້ວິີດ ແລະ ຊ້ັບສິນ
ໂດຍກົງ ແຕ່ວ່າການເມີນເສີຍຕ່ສ່ງເຫ້ຼົ້�ານ້ອາດຈະນຳາໄປສ້່ສະພາວະທ່ເປນັອັນຕະລາຍໄດ້.

* ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບໍຄ້ນສຶນາມິນ້ນແມ່ນມີຄວາມຮັ�າຍແຮັງກວ່າການເຝົ້�າລິະວັງ, ໃນຂະນະທ່ີ່ພະຍຸເຮັີຣິິເຄນນ້ນການເຝົ້�າລິະວັງຈໍະຮັ�າຍແຮັງກວ່າຄໍາແນະນໍາ.
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ທີ່�ງເລືັອກບ່ອນຫື້ົບໄພີ່ທ່ີ່ຕ້ີອງ
ພິີ່ຈ�ລັະນ�

ແຜ່ນສຳ້ກເສີຳນ‡

ກ�ນວ�ງແຜ່ນສຳຳ�ລັັບສຳ້ຂໍ້ະພີ່�ບທີ່�ງດ້�ນຮັ່�ງກ�ຍ ແລັະຄຸ້ວ�ມູປອດໄພີ່ຂໍ້ອງທີ່່�ນ. ການມີີແຜນການສຸກເສີນຂອງຄອບຄົວກໍມີີຄວາມີສໍາຄັນເຊັ່ນ່ກັນ. ເລືືອກ
ສະຖານທ່ີ່ນັດພົບສຸກເສີນ ແລືະ ບ່ອນຫົົບໄພ ແລືະ ທົີ່ດສອບແຜນການຂອງທີ່່ານເພ່ອເບ່ງວ່າມີັນໄດ້ຜົນແນວໃດ. ເຫດສຸຸກເສີນສາມີາດເກີດຂ້ນໄດ້ທີຸ່ກເມ່ີອໂດຍ
ບ່ມີີການເຕືືອນໃດໆ. ເຮ້້ືອນ ຫືົ ຫ້ອງການເຮ້້ດັວຽກຂອງທ່ີ່ານອາດຈະເປັນັສະຖານທ່ີ່ທ່ີ່ປັອດໄພທ່ີ່ສຸດ ຫືົ ບ່.

• ບ່ອນຫື້ົບໄພີ່ທ່ີ່ມີູຢູູ່່ : ສ່ງນ້ໝາຍເຖິງິການທ່ທ່ານຢ່້ໃນສະຖິານທ່ທ່ທ່ານຢ່້, 
ຢ່້ໃນເຮ�ອນ ຈົນກວ່າເຈ�າໜ້າທ່ຈະບອກທ່ານວ່າປອດໄພແລ້ວທ່ຈະອອກໄປ.

• ບ່ອນຫື້ົບໄພີ່ກັບຄຸ້ອບຄຸ້ົວ ຫືື້ ໝູ່ເພ່ີ່ອນ: ຖິາ້ຫຼົ້າກວ່າເຮ�ອນຂອງທ່ານ
ບ່ປອດໄພຈາກພະຍຸເຮຣີິເິຄນ ຫ້ຼົ້�  ໄພພິບັດອ່ນໆ ແລະ ທ່ານຮ້ຈ້ັກຄົນທ່ມີ
ເຮ�ອນທ່ປອດໄພກວ່າ, ໃຫ້ຼົ້ຂໍພັກຢ່້ບ້ານພວກເຂົາ.

• ໄປສຳະຖົ�ນທ່ີ່ຫື້ົບໄພີ່: ບາງຄ້ງສະຖິານທ່ທ່ປອດໄພທ່ສຸດສຳາລັບ
ຄອບຄົວກໍຄ�ບ່ອນຫ້ຼົ້ົບໄພສຸກເສີນ. ໃນກໍລະນີເກດີເຫຼົ້ດໄພພິບັດ ຈະມີການ
ປະກາດສະຖິານທ່ຫ້ຼົ້ົບໄພທາງວິທະຍຸ ແລະ ທາງໂທລະພາບ ແລະ ທາງ
ເວບັໄຊ້ health.hawaii.gov.

ຄອບຄົວຂອງທ່ານສາມາດຢ່້ຢ່າງປອດໄພດ້ວຍການເຮດັວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ 
ການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ. ນຳາໃຊ້ແ້ຜນງານໃນຄ້່ມ�ເຫ້ຼົ້�ມນ້ເພ່ອສ້າງແຜນການ
ຂອງທ່ານ.

ຢູ່່�ລືັມູສຳັດລ້ັຽງຂໍ້ອງທີ່່�ນ!

ສັດລ້ຽງຕ້ອງການຄວາມຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອຈາກທ່ານເພ່ອໃຫ້ຼົ້ປອດໄພໃນກໍລະນີເກດີ
ເຫຼົ້ດສຸກເສີນ. ນຳາໃຊ້ແ້ຜນງານໃນຄ້່ມ�ເຫ້ຼົ້�ມນ້ເພ່ອຊ້່ວຍໃຫ້ຼົ້ສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ
ຮັບມ�ກັບໄພພິບັດໄດ້.
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ສະຖິານທ່ນັດພົບບໍລິເວນໃກຄ້ຽງ:
ຖ້�າຫາກວ່າທີ່່ານຈໍໍາເປັນັຕິ�ອງອອກບໍ�ານ, ທ່ີ່ານຈໍະໄປັໃສ (ບໍໍລິິເວນໃກ�ຄຽງ)?

ບ່ອນຫ້ຼົ້ົບໄພ #1: 
ກໍານົດບໍ່ອນຫ້ົບໍໄພສຸກເສີນໃກ�ບໍ�ານຂອງທ່ີ່ານ.

ການຕິດຕ່ທ້ອງຖິນ່: 
ຖ້�າຫາກວ່າທີ່່ານບ່ໍສາມາດກັບໍຄືນສະຖ້ານທ່ີ່ນັດພົບໍ ແລິະ ບ່ໍສາມາດຕິິດຕ່ິຫາຄົນອ່ນທີ່າງ
ໂທີ່ລິະສັບໍ, ທີ່່ານຈໍະໂທີ່ຫາໃຜູ້?

ສະຖິານທ່ນັດພົບນອກບໍລິເວນໃກຄ້ຽງ: 
ຖ້�າຫາກວ່າທີ່່ານບ່ໍສາມາດກັບໍບໍ�ານໄດ�, ທີ່່ານຈໍະໄປັໃສ່ຕ່ິ (ອອກໄປັໄກໆ)?

ບ່ອນຫ້ຼົ້ົບໄພ #2: 
ກໍານົດບໍ່ອນຫ້ົບໍໄພສຸກເສີນໃກ�ໂຮັງຮັຽນ/ສະຖ້ານທ່ີ່ເຮັດັວຽກຂອງທີ່່ານ.

ການຕິດຕ່ນອກເກາະ: 
ຖ້�າຫາກວ່າທີ່່ານບ່ໍສາມາດກັບໍຄືນສະຖ້ານທ່ີ່ນັດພົບໍ, ໂທີ່ຫາກັນ ຫື້ ຕິິດຕ່ິຫາທີ່�ອງຖ້່ນບ່ໍໄດ�, 
ທີ່່ານຈໍະໂທີ່ຫາໃຜູ້?

ຂ້ໍ້ມູູນພ້ີ່ນຖົ�ນກ່ຽວກັບຄຸ້ອບຄຸ້ົວ

ຂຽນຂ້ມ້ນພ້ນຖິານກ່ຽວກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານໃສ່ແຜນງານຕ່ໄປນ້. ຢ່າລ�ມເບີໂທລະສັບທ່ບັນທຶກໄວ້ໃນມ�ຖິ�ຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທ່ທ່ານເຮດັເສຍ ຫ້ຼົ້�  ໄຟໝົດ. ໃຫ້ຼົ້ອັບ
ເດດລາຍການນ້ຕາມທ່ຕ້ອງການ.

ຂ້ໍ້ມູູນກ່ຽວກັບຄຸ້ອບຄຸ້ົວ

ຊ້ຄ່ອບຄົວ: ວັນທີ:

ທ່ຢ່້: ໂທລະສັບ:

ຊ້່ສຳັດລ້ັຽງ ເຈ້�ຂໍ້ອງ ພີ່ັນ/ລັະຫ້ັດ # ອ�ຫ້�ນປະຈຳ�ວັນ ສ່ຳງຈຳ�ເປ�ນ/ຢູ່�ພິີ່ເສຳດ

ຊ້/່ນາມສະກຸນ: ອາຍຸ: ເພດ: ໂທລະສັບມ�ຖິ�:
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ປະຫ້ວັດທີ່�ງກ�ນແພີ່ດຂໍ້ອງຄຸ້ອບຄຸ້ົວ

ຈັດກຽມຂ້ມ້ນດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ຼົ້ກັບສະມາຊ້ກິຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນ ແລະ ບັນທຶກຂ້ມ້ນໄວ້ທ່ນ້. ຢ່າລ�ມລວມເອົາໃບສ່ງຢາທັງໝົດຂອງທ່ານໃສ່ນຳາ ລວມທັງແວ່ນຕາ 
ແລະ ເຄ່ອງຊ້່ວຍຟັງ ແລະ ພິມອອກມາຢ່າງຈະແຈ້ງເພ່ອໃຫ້ຼົ້ຜ້້ອ່ນສາມາດອ່ານການຂຽນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຖິາ້ຫຼົ້າກວ່າທ່ານຕ້ອງການພ້ນທ່ເພ່ມເຕີມ, 
ໃຫ້ຼົ້ເຮດັສຳາເນົາໜ້ານ້.

ແວ່ນຕາ Rx: R     Lເລັນສ໌ແວ່ນຕາຊ້ະນິດຕິດກັບໜ່ວຍຕາ Rx:  R    L

ຜ້້ໃຫ້ຼົ້ບໍລິການປະຖົິມພະຍາບານ

ປະເພດເຄ່ອງຊ້່ວຍຟັງ:

ຊ້່ຄຸ້ົນໄຂໍ້້:

ໂຣິກພ້ມແພ້:

ປະເພດແບັດເຕີຣິ:ີ

ເງອ່ນໄຂການປນ່ປົວ ຢາ ປະລິມານຢາຕ່ຄ້ງ ຄວາມຖິ່

ແວ່ນຕາ Rx: R     Lເລັນສ໌ແວ່ນຕາຊ້ະນິດຕິດກັບໜ່ວຍຕາ Rx:  R    L

ຜ້້ໃຫ້ຼົ້ບໍລິການປະຖົິມພະຍາບານ

ປະເພດເຄ່ອງຊ້່ວຍຟັງ:

ຊ້່ຄຸ້ົນໄຂໍ້້:

ໂຣິກພ້ມແພ້:

ປະເພດແບັດເຕີຣິ:ີ

ເງອ່ນໄຂການປນ່ປົວ ຢາ ປະລິມານຢາຕ່ຄ້ງ ຄວາມຖິ່

15  |  ການກະກຽມ ‘Ohana’ ຂອງທ່ານສຳາລັບເຫຼົ້ດສຸກເສີນ



ເບີໂທີ່ລັະສຳັບ

ຂ້ໍ້ມູູນກ່ຽວກັບກ�ນປະກັນສຳ້ຂໍ້ະພີ່�ບ

ຜູ່້ຮັັບປະກັນໄພີ່ ທ່ີ່ຢູູ່່

ທ່ວໄປ:

ສິດທິ:

ທ່ວໄປ:

ສິດທິ:

ທ່ວໄປ:

ສິດທິ:

ທ່ວໄປ:

ສິດທິ:

ທ່ວໄປ:

ສິດທິ:

ທ່ວໄປ:

ສິດທິ:

ທ່ວໄປ:

ສິດທິ:

ທ່ວໄປ:

ສິດທິ:

ການປະກັນສຸຂະພາບ

ການປະກັນສຸຂະພາບ

ແຜນຢາຕາມໃບສ່ງແພດ

ການປະກັນໄພຕາ/ສາຍຕາ

ການປະກັນສຸຂະພາບ

ໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບຂອງ
ລັດຖິະບານ QUEST/Medicaid/
Medicare

ການປະກັນໄພແຂ້ວ

ການປະກັນໄພຄວາມພິການ

ເລັກທີີ່ໜັັງສືຳສຳັນຍ�ປະກັນໄພີ່
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ຜູ່້ໃຫ້້ບໍລິັກ�ນດູແລັສຳ້ຂໍ້ະພີ່�ບ

ລວມມີຊ້ ່ແລະ ເບີໂທລະສັບຂອງຜ້້ດ້ແລຄົນອ່ນໆໃສ່ທ່ນ້. ພ້ອມທັງລະບຸຜ້້ໃຫ້ຼົ້ບໍລິການສຳາຮອງສຳາລັບຄວາມຕ້ອງການທ່ສຳາຄັນຫ້ຼົ້າຍເຊ້ນ່ ອາຫຼົ້ານ ແລະ ອົກຊ້ີ
ແຊ້ນ.

ກ�ນບໍລິັກ�ນ ຊ້່ ໂທີ່ລັະສຳັບ ກ�ນບໍລິັກ�ນ/ຄຸ້ຳ�ເຫ້� ນ

ທ່ານໝໍ:

ທ່ານໝໍ:

ໂຮງໝໍ:

ໂຮງໝໍ:

ຄລິນິກ:

ຄລິນິກ:

ໝໍປົວຕາ/ຊ້່າງເຮດັແວ່ນຕາ:

ໝໍປົວຕາ/ຊ້່າງເຮດັແວ່ນຕາ:

ໝໍປົວແຂ້ວ:

ໝໍປົວແຂ້ວ:

ຮາ້ນຂາຍຢາ:

ຮາ້ນຂາຍຢາ:

ຜ້້ໃຫ້ຼົ້ການຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອດ້ານສຸຂະພາບ
ປະຈຳາບ້ານ ຫ້ຼົ້�  ຜ້້ໃຫ້ຼົ້ການດ້ແລພິເສດ

ຜ້້ໃຫ້ຼົ້ການຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອດ້ານສຸຂະພາບ
ປະຈຳາບ້ານ ຫ້ຼົ້�  ຜ້້ໃຫ້ຼົ້ການດ້ແລພິເສດ

ຜ້້ໃຫ້ຼົ້ການຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອດ້ານສຸຂະພາບ
ປະຈຳາບ້ານ ຫ້ຼົ້�  ຜ້້ໃຫ້ຼົ້ການດ້ແລພິເສດ
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ໂຮງຮຽນ:

ປະກັນໄພຂອງເຈ�າຂອງບ້ານ/ຜ້້ເຊ້�າ:

ສະຖິານທ່ເຮດັວຽກ:

ອ່ນໆ:

ໂຮງຮຽນ:

ປະກັນຊ້ວິີດ:

ສະຖິານທ່ເຮດັວຽກ

ສະຖິານທ່ຮັບລ້ຽງເດັກ:

ຄົນລ້ຽງເດັກ:

ອ່ນໆ:

ໂຮງຮຽນ:

ປະກັນໄພລົດ:

ສະຖິານທ່ເຮດັວຽກ:

ອ່ນໆ:

ສະຖິານທ່ເຮດັວຽກ:

ທະນາຍຄວາມ:

ຄົນລ້ຽງເດັກ:

ອ່ນໆ:

ໂຄງການຫ້ຼົ້ັງເລີກຮຽນ:

ເບີໂທີ່ຕິີດຕ່ີທ່ີ່ສຳຳ�ຄຸ້ັນ

ຊ້່ ໂທີ່ລັະສຳັບ ຄຸ້ຳ�ເຫ້� ນ

ເກບັເບີໂທຕ່ໄປນ້ໄວ້ໃຫ້ຼົ້ມີສະດວກເພ່ອບ່ໃຫ້ຼົ້ທ່ານຈຳາເປນັຕ້ອງຊ້ອກຫຼົ້າເບີໂທເຫ້ຼົ້�ານ້ນໃນກໍລະນີສຸກເສີນ.
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ບັດປະກັນສັງຄົມ
ປະກັນສຳັງຄຸ້ົມູ  

ໂທລະສັບ (800) 772-1213 ຫ້ຼົ້�  www.ssa.gov

ບັດປະຈຳາຕົວຂອງລັດຮາວາຍ

ອອກໂດຍພະແນກຄຸ້້�ມຄຸ້ອງພາຫະນະຂອງແຕ່່ລະ
ເມືອງ

ເມືູອງຮັ�ວ�ຍ  

ໂທລະສັບ (808) 961-2222 ຫ້ຼົ້�  www.hawaiicounty.gov/finance-state-id-gen-info

ເມືູອງຮັ�ວ�ຍ  

ໂທລະສັບ (808) 270-7363 ຫ້ຼົ້�   
www.co.maui.hi.us/1908/State-of-Hawaii-Identification-Cards

ຕີົວເມືູອງ & ເຂໍ້ດເມືູອງໂຮັໂນລັູໆ 

ໂທລະສັບ (808) 532-7730 ຫ້ຼົ້�  www.honolulu.gov/csd/stateid.html

ເມືູອງ Kaua‘i 

ໂທລະສັບ (808) 421-4242 ຫ້ຼົ້�  www.honolulu.gov/csd/vehicle

ໃບອະນຸຍາດຂັບຂ່ຂອງລັດຮາວາຍ

ເຂ້າສູ່່່ເວັັບໄຊຂອງເມືອງທ່່ານ

ເມືູອງຮັ�ວ�ຍ  

ໂທລະສັບ (808) 961-2222 ຫ້ຼົ້�  www.hawaiicounty.gov/finance-dl-ທີ່່ວໄປັ-info 

ເມືູອງຮັ�ວ�ຍ  

ໂທລະສັບ (808) 270-7363 ຫ້ຼົ້�  www.co.maui.hi.us/1328/Motor-Vehicle-Licensing

ຕີົວເມືູອງ & ເຂໍ້ດເມືູອງໂຮັໂນລັູໆ 

ໂທລະສັບ (808) 532-7730 ຫ້ຼົ້�  www.honolulu.gov/csd/vehicle

ເມືູອງ Kaua‘i 

ໂທລະສັບ (808) 421-4242 ຫ້ຼົ້�  www.honolulu.gov/csd/vehicle

ກ�ນຮັັບມືູຫື້ັງໄພີ່ພິີ່ບັດ

ກ�ນປ່ຽນເອກະສຳ�ນສຳຳ�ຄັຸ້ນ∆

ໃບແຈ້ງເກດີ ແລະ ໃບຢ້ງຢ�ນການເສຍຊ້ວິີດ
ກົມູສຳ�ທີ່�ລັະນະສຳ້ກ ລັັດຮັ�ວ�ຍ 

ໂທລະສັບ (808) 586-4533 ຫ້ຼົ້�  health.hawaii.gov/vitalrecords

ເອກະສຳ�ນ ຂ້ໍ້ມູູນຕິີດຕ່ີເພ່ີ່ອປ່ຽນແທີ່ນ

ພາຍຫ້ຼົ້ັງເກດີໄພພິບັດ, ການປ່ຽນເອກະສານສຳາຄັນທ່ສ້ນຫຼົ້າຍ ຫ້ຼົ້�  ຖິ�ກລັກອາດຈະເປນັສ່ງທ້າທາຍສຳາລັບບຸກຄົນ ແລະ/ຫ້ຼົ້�  ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈ�າ.  
ຕ່ໄປນ້ແມ່ນບັນຊ້ລີາຍການຂ້ມ້ນຕິດຕ່ສຳາລັບການປ່ຽນເອກະສານທ່ສ້ນຫຼົ້າຍ ຫ້ຼົ້�  ຖິ�ກລັກ ແລະ ສາມາດເບ່ງທາງອອນໄລນ໌ໄດ້ທ່ 

 
https://dod.hawaii.gov/hiema/lost-document-replacement/.

ບັນດາອົງການທ່ລະບຸໄວ້ລຸ່ມນ້ມີແຫ້ຼົ້່ງຂ້ມ້ນທາງອອນໄລນ໌. ຖິາ້ຫຼົ້າກວ່າບ່ມີຄອມພິວເຕີສ່ວນຕົວ, ຫ້ຼົ້ອງສະໝຸດສາທາລະນະ ແລະ ໜ່ວຍງານອ່ນໆອາດຈະມີ
ຄອມພິວເຕີບໍລິການໃຫ້ຼົ້ສາທາລະນະ.

ກະລຸນາສ່ງ HawaiiEMA@hawaii.gov ສຳາລັບຂ້ແກໄ້ຂ ຫ້ຼົ້�  ຄຳາແນະນຳາໃນການເພ່ມເຂ�າເອກະສານອ່ນໆ.

ໝາຍເຫດ: ຈະມີີຄ່່າໃຊ້ຈ້່າຍທ່ີ່ກ່່ຽວຂ້້ອງໃນກ່ານອອກ່ເອກ່ະສານບາງສະບັບທ່ີ່ລະບຸໄວ້ຂ້້າງລຸ່ມີນ້.
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ໃບສ່ງຈ່າຍເງນິທະນາຄານ
ຕິດຕ່ສະຖິາບັນການເງນິຂອງທ່ານ ຫ້ຼົ້�  ເອົາຂ້ມ້ນຕິດຕ່ຈາກ 
ສຳະຖົ�ບັນປະກັນເງນິຝັ່�ກຂໍ້ອງລັັດຖົະບ�ນກ�ງ (FDIC) 

ໂດຍການໂທຫຼົ້າ (877) 275-3342 ຫ້ຼົ້�  www.fdic.gov

ບັດ EBT
ລັັດຮັ�ວ�ຍ, ກົມູບໍລິັກ�ນປະຊ້�ຊ້ົນ ໂທີ່ລັະສຳັບ  

(808) 643-1643 ຫ້ຼົ້�  www.humanservices.hawaii.gov/bessd/snap

ບັດເອທີເອມັ ແລະ ບັດເດບິດ
ຕິດຕ່ສະຖິາບັນການເງນິຂອງທ່ານ ຫ້ຼົ້�  ເອົາຂ້ມ້ນຕິດຕ່ຈາກ 
ສຳະຖົ�ບັນປະກັນເງນິຝັ່�ກຂໍ້ອງລັັດຖົະບ�ນກ�ງ (FDIC) 

ໂດຍການໂທຫຼົ້າ (877) 275-3342 ຫ້ຼົ້�  www.fdic.gov

ບັດດ້ແລສຸຂະພາບ Medicare
ອົງກ�ນປະກັນສຳັງຄຸ້ົມູ

(800) 772-1213 ຫ້ຼົ້�  www.socialsecurity.gov/medicarecard

ບັດປະກັນສຸຂະພາບຂອງໂຄງການ Medicaid
ລັັດຮັ�ວ�ຍ, ກົມູບໍລິັກ�ນປະຊ້�ຊ້ົນ, Med-Quest  

www.humanservices.hawaii.gov ແລະ ກົດໃສ່ “MEDQUEST (MQD)” ໃນແຖິວທາງຂວາ.

ປະຫຼົ້ວັດການສັກຢາປອ້ງກັນພະຍາດ
ລັັດຮັ�ວ�ຍ, ກົມູສຳ�ທີ່�ລັະນະສຳ້ກ ໂທີ່ລັະສຳັບ   

(808) 586-4665 ຫ້ຼົ້�  health.hawaii.gov/docd/hawaii-immunization-registry

ບັດ “ຂຽວ” ສຳາລັບປະຊ້າຊ້ົນຖິາວອນ

ໜັ່ວຍງ�ນບໍລິັກ�ນສຳັນຊ້�ດ ແລັະ ກ�ນເຂໍ້້�ເມືູອງຂໍ້ອງສຳະຫ້ະລັັດ 
ເຂ�າໄປທ່ www.uscis.gov ແລະ ຕ່ມແບບຟອມ I-90, ຄຳາຮອ້ງສະໝັກເພ່ອປ່ຽນບັດປະຊ້າຊ້ົນ
ຖິາວອນ ແລະ ຍ່ນທາງອອນໄລນ໌ ຫ້ຼົ້�  ທາງເມວ. ໂທຫຼົ້າ (800) 375-5283 ເພ່ອກວດສອບເບ່ງ
ສະຖິານະຂອງໃບຄຳາຮອ້ງທ່ານ.

ປະຫຼົ້ວັດດ້ານທະຫຼົ້ານຂອງສະຫຼົ້ະລັດ
ໜັ່ວຍງ�ນຄຸ້້້ມູຄຸ້ອງຄັຸ້ງເກ�ບມູ້ຽນ ແລັະ ບັນທຶີ່ກ  
ໂທລະສັບ (866) 272-6272 ຫ້ຼົ້�  www.archives.gov/contact

ບັດທະຫຼົ້ານຂອງສະຫຼົ້ະລັດ

ສຳາລັບບັດເຂ�າເຖິງິທ່ວໄປ (CAC) 
www.cac.mil/common-access-card/managing-your-cac

ສຳາລັບບັດສະມາຊ້ກິທ່ໃຫ້ຼົ້ບໍລິການທ່ຂ້ນກັບຜ້້ອ່ນ ຫ້ຼົ້�  ຜ້້ໄດ້ຮັບບຳານານ
 

www.cac.mil/uniformed-services-id-card/managing-your-id-card

ໜັງສ�ຜ່ານແດນຂອງສະຫຼົ້ະລັດ
ກ�ນບໍລິັກ�ນໜັັງສືຳຜ່່�ນແດນຂໍ້ອງກະຊ້ວງກ�ນຕີ່�ງປະເທີ່ດສຳະຫ້ະລັັດ, ໜັ່ວຍງ�ນໜັັງສືຳຜ່່�ນ

ແດນທ່ີ່ສຳູນເສຳຍ/ຖົກືລັັກຂໍ້ອງກົງສຳ້ນ ໂທລະສັບ (202) 955-0430 ຫ້ຼົ້�  (877) 487-2778 ຫ້ຼົ້�   
www.travel.state.gov/content/travel/en/passports/have-passport/lost-stolen.html

ກຸນແຈຕ້້ນິລະໄພ ຕິດຕ່ສະຖິາບັນການເງນີຂອງທ່ານ

ເອກະສຳ�ນ ຂ້ໍ້ມູູນຕິີດຕ່ີເພ່ີ່ອປ່ຽນແທີ່ນ
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ບັດເຄ້ດິດ

ຕິ່ດຕ່່ສູ່ະຖາບັນທ່່ອອກໃຫ�. ຖ�າຫາກວັ່າທ່່ານບ່ຈື່່
ບັດເຄຸ້ຼດິດທ່ັງໝົົດທ່່ທ່່ານມີ, ຂໍເອົາການລາຍງານ
ຍອດເງນິຈື່າກໜຶຶ່ຶ� ງໃນສູ່ຳານັກງານເຫຼ�ານ້.

American Express

ໂທລະສັບ (800) 992-3404 ຫ້ຼົ້�  www.home.americanexpress.com

ຄຸ້້ນຫ້�

ໂທລະສັບ (800) 347-2683 ຫ້ຼົ້�  www.discover.com/credit-cards/help-center

Master Card

ໂທລະສັບ (800) 622-7747 ຫ້ຼົ້�  www.mastercard.com/cgi-bin/emergserv.cgi

Visa

ໂທລະສັບ (800) 847-2911 ຫ້ຼົ້�  www.usa.visa.com

ພັນທະບັດເງນິຝຶາກຂອງສະຫຼົ້ະລັດ
ກະຊ້ວງກ�ນຄຸ້ັງຂໍ້ອງສຳະຫ້ະລັັດ  

ໂທລະສັບ (800) 722-2678 ຫ້ຼົ້�  www.treasurydirect.gov

ລາຍງານຍອດເງນິ
Equifax, Experian ຫືື້ TransUnion

ໂທລະສັບ (877) 322-8228 ຫ້ຼົ້�  www.annualcreditreport.com

ການຄ�ນພາສີ
ໜັ່ວຍບໍລິັກ�ນລັ�ຍຮັັບພີ່�ຍໃນ 

ໂທລະສັບ (800) 829-1040 ຫ້ຼົ້�  ດາວໂລດຄຳາຮອ້ງສະບັບສຳາເນົາການຄ�ນພາສີໄດ້ທ່   
www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506.pdf

ໃບຢ້ງຢ�ນການແຕ່ງງານ ແລະ  
ໃບຢ້ງຢ�ນສະຫຼົ້ະພັນພົນລະເມ�ອງ

ລັັດຮັ�ວ�ຍ, ກົມູສຳ�ທີ່�ລັະນະສຳ້ກ  

ໂທລະສັບ (808) 586-4665 ຫ້ຼົ້�  health.hawaii.gov/vitalrecords

ແຈ້ງເຕ�ຶຶອນການສ້ໂກງ (ຫ້ຼົ້�  ການລະງັບຍອດເງນິ)
ແຈ້ງເຕືີອນກ�ນສ້ຳໂກງ ໂທລະສັບ (877) 438-4338: ສາຍດ່ວນແຈ້ງການໂຈລະກຳາຂ້ມ້ນ ຫ້ຼົ້�  ຕິດຕ່
ຄະນະກຳາມະການການຄ້າຂອງລັດຖິະບານກາງ (FTC) ທ່ www.ftc.gov

ບດັ (ສະມາດ) ປະຈຳາຕວົຂອງພະນກັງານລດັຖິະບານກາງ ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖິະບານກາງທ່ອອກບັດສະມາດໃຫ້ຼົ້ຈະປ່ຽນມັນໃຫ້ຼົ້.

ຄຳາສ່ງກ່ຽວກັບການຢ່າຮາ້ງ

ເອກະສານທີ່າງການຈໍາກສານທ່ີ່ອອກການຍຸຕິິການແຕິ່ງງານໃຫ� ເຊ້ງ່ລິວມເອົາຂ້ມ້ນລິາຍລິະອຽດ
ທີ່ັງໝົດຂອງການຢ່າຮັ�າງໂດຍສະເພາະ.

ເຂ�າໄປທ່ www.courts.state.hi.us/courts/family/family_courts  
ເພ່ອເບ່ງລາຍການຂອງສານຄອບຄົວໃນລັດຮາວາຍ; ຕິດຕ່ສານທ່ອະນຸມັດການຢ່າຮາ້ງ.

ໃບຢ່າຮາ້ງ

ໃບໍຢ່າຮັ�າງສະແດງໃຫ�ເຫັນວ່າການຢ່າຮັ�າງເກດີຂ້ນ 
 ແຕິ່ບ່ໍໄດ�ກ່າວເຖ້ງິຂ້ມ້ນທີ່ັງໝົດທ່ີ່ຄ�າຍຄືກັນເປັນັຄໍາສ່ງຂອງການຢ່າຮັ�າງ.

ສຳາລັບຂ້ມ້ນບັນທຶກຕ້ງແຕ່ເດ�ອນກໍລະກົດ 1951 - ເດ�ອນທັນວາ 2002: 
ລັັດຮັ�ວ�ຍ, ກົມູສຳ�ທີ່�ລັະນະສຳ້ກ 

ໂທລະສັບ (808) 586-4533 ຫ້ຼົ້�  health.hawaii.gov/vitalrecords

ນັບຕ້ງແຕ່ເດ�ອນມັງກອນ 2003: ຂ້ມ້ນບັນທຶກການຢ່າຮາ້ງແມ່ນໃຫ້ຼົ້ຜ່ານສານເຄ່ອນທ່ເທ�ານ້ນ.
 www.courts.state.hi.us/courts/circuit/circuit_courts

ເອກະສຳ�ນ ຕິີດຕ່ີເພ່ີ່ອປ່ຽນແທີ່ນ

21  |  ການກະກຽມ ‘Ohana’ ຂອງທ່ານສຳາລັບເຫຼົ້ດສຸກເສີນ



ສ່ຳງທ່ີ່ຕ້ີອງເຮັ�ດທີ່ັນທີີ່ຫື້ັງຈ�ກເກີດ
ວິກິດກ�ນ∂

• ທຳາອິດທ່ານຕ້ອງໝ້ນໃຈວ່າທ່ານບ່ໄດ້ຮັບບາດເຈບັ, ເພາະວ່າບາງເທ່ອຜ້້
ລອດຊ້ວິີດກໍບ່ຮ້ວ້່າຕົນໄດ້ຮັບບາດເຈບັຈົນຜ່ານໄປຫ້ຼົ້າຍຊ້່ວໂມງ.

• ຖິາ້ທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈບັໃຫ້ຼົ້ທ່ານໄປຮັກສາໂຕກ່ອນໄປເຮດັຢ່າງອ່ນ.

• ຖິາ້ທ່ານຕ້ອງການຫຼົ້າບ່ອນຢ່້ທ່ປອດໄພ, ໃຫ້ຼົ້ສ�ບຕ່ເຮດັຕ່ໄປ.

• ໃຫ້ຼົ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ບອກໃຫ້ຼົ້ສະມາຊ້ກິໃນຄອບຄົວ ຫ້ຼົ້�  ໝ່້ຂອງທ່ານຮ້ວ້່າ
ທ່ານຢ່້ໃສ ແລະ ສາມາດຫຼົ້າທ່ານໄດ້ແນວໃດ.

• ຮັບປະກັນການລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທ່
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການ, ເຊ້ນ່: ເອກະສານປະກັນສັງຄົມ, ເອກະສານ
ທະນາຄານ, ຊ້ັບສິນ ແລະ ເອກະສານບັນທຶກການແພດ.

ຖົ�້ຫ້�ກວ່�ທີ່່�ນມີູສຳ່ວນໃນກ�ນໄດ້ຮັັບຜ່ົນກະທີ່ົບຈ�ກໄພີ່ພິີ່ບັດເຊ້ນ່: 

ພີ່ະຍ້ເຮັີຣິິເຄຸ້ນ, ນ້�ຖົວ້ມູ, ຫືື້ ແມູ້ກະທີ່້ງກ�ນກ່ກ�ນຮັ�້ຍ, ຫືື້ ເຫ້ດກ�ນທ່ີ່

ເຮັ�ດໃຫ້້ເຈ�ບປວດຢູ່່�ງອ່ນເຊ້ນ່: ອ້ບັດຕິີເຫ້ດທີ່�ງລັົດ, ທີ່່�ນອ�ດເປ�ນຄຸ້ົນທ່ີ່

ໄດ້ຮັັບຜ່ົນກະທີ່ົບບ່ວ່�ຈ�ກກ�ນທ່ີ່ທີ່່�ນໄດ້ຮັັບບ�ດເຈ�ບ ຫືື້ ສູຳນເສຳຍຄຸ້ົນທ່ີ່

ທີ່່�ນຮັັກ. ທີ່່�ນສຳ�ມູ�ດໄດ້ຮັັບຜ່ົນກະທີ່ົບຈ�ກກ�ນທ່ີ່ທີ່່�ນເຫ້�ນເຫ້ດກ�ນ

ໄພີ່ພິີ່ບັດ ຫືື້ ຄຸ້ວ�ມູເຈ�ບປວດຂໍ້ອງຄຸ້ົນອ່ນ. ມັູນເປ�ນເລ່ັອງປົກກະຕິີທ່ີ່ຈະ

ສຳະແດງອ�ກ�ນຄຸ້ວ�ມູຄຸ້ຽດຫື້ັງຈ�ກທ່ີ່ປະສຳົບກັບໄພີ່ພິີ່ບັດ ຫືື້ ເຫ້ດກ�ນ

ທ່ີ່ສຳະແດງເຖົງິຄຸ້ວ�ມູເຈ�ບປວດອ່ນໆ, ແລັະ ມັູນກໍເປ�ນສ່ຳງສຳຳ�ຄຸ້ັນທ່ີ່ທີ່່�ນ

ຄຸ້ວນຕິີດຕີ�ມູສຳ້ຂໍ້ະພີ່�ບທີ່�ງດ້�ນຮັ່�ງກ�ຍ ແລັະ ຈິດໃຈຂໍ້ອງທີ່່�ນ.

ປະຕິີກິລິັຍ�ທ່ີ່ມີູຄຸ້ວ�ມູເປ�ນໄປໄດ້ຕ່ີກັບ
ຄຸ້ວ�ມູຄຸ້ຽດຫື້ັງຈ�ກເກີດໄພີ່ພິີ່ບັດ∂

ທີ່່�ນອ�ດມີູຄຸ້ວ�ມູຮັູ້ສຶຳກທີ່�ງດ້�ນອ�ລັົມູ:

• ຄວາມວິຕົກກັງວົນ ຫ້ຼົ້�  ຄວາມຢາ້ນກົວ

• ຈົມຢ່້ກັບຄວາມໂສກເສ�າ

• ໃຈຮາ້ຍ, ໂດຍສະເພາະເຫຼົ້ດການນ້ນກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງ

• ມີຄວາມຮ້ສຶ້ກວ່າຕົນເອງຜິດ, ເຖິງິແມ່ນວ່າທ່ານບ່ສາມາດຄວບຄຸມ
ເຫຼົ້ດການທ່ເຮດັໃຫ້ຼົ້ເຈບັປວດໄດ້

• ຮ້ສຶ້ກວ່າຕົນເອງເປນັວິລະຊ້ົນ, ຄ�ກັບວ່າທ່ານສາມາດເຮດັຫຼົ້ຍັງກໍໄດ້

• ຄ�ກັບວ່າທ່ານມີພະລັງງານຫ້ຼົ້າຍ ຫ້ຼົ້�  ບ່ມີພະລັງງານເລີຍ

• ຕັດການສ່ສານ, ບ່ສົນໃຈຫຼົ້ຍັງ ຫ້ຼົ້�  ໃຜ

• ມຶນງົງ, ບ່ມີຄວາມຮ້ສຶ້ກເຖິງິຄວາມສຸກ ຫ້ຼົ້�  ຄວາມໂສກເສ�າ

ທີ່່�ນອ�ດມີູປະຕິີກິລິັຍ�ທີ່�ງຮັ່�ງກ�ຍເຊ້່ນ:

• ມີອາການເຈບັທ້ອງ ຫ້ຼົ້�  ຖິອກທ້ອງ

• ມີອາການເຈບັຫຼົ້ົວ ຫ້ຼົ້�  ປວດຕົນໂຕໂດຍບ່ມີສາເຫຼົ້ດຊ້ັດເຈນ

• ກນິອາຫຼົ້ານຫ້ຼົ້າຍ ຫ້ຼົ້�  ໜ້ອຍເກນີໄປ

• ມີອາການເຫ່ຼົ້ອອອກ ຫ້ຼົ້�  ໜາວສ່ນ

• ມີອາການສ່ນສະເທ�ອນ (ສ່ນ) ຫ້ຼົ້�  ກາ້ມຊ້ນ້ບິດ

• ມີອາການໂດດເຕ�ນ ຫ້ຼົ້�  ຕົກໃຈງ່າຍ

ທີ່່�ນອ�ດມີູປະຕິີກິລິັຍ�ທີ່�ງພຶີ່ດຕິີກຳ�ເຊ້່ນ: 

• ມີປັນຫຼົ້າເລ່ອງການນອນ, ນອນບ່ຫ້ຼົ້ັບ, ນອນຫ້ຼົ້າຍເກນີໄປ, ຫ້ຼົ້�  ປັນຫຼົ້າການ
ຜ່ອນຄາຍ

• ສັງເກດເຫັຼົ້ນການເພ່ມຂ້ນ ຫ້ຼົ້�  ຫຸຼົ້ດລົງຂອງພະລັງງານ ແລະ ລະດັບ
ກດິຈະກຳາຂອງທ່ານ

• ຮ້ສຶ້ກເສ�າ ຫ້ຼົ້�  ໄຫ້ຼົ້ຢ່້ຕະຫ້ຼົ້ອດ

• ມີການໃຊ້ເ້ຫ້ຼົ້�າ, ຢາສ້ບ, ຢາເສບຕິດ ຫ້ຼົ້�  ຢາຕາມໃບສ່ງຂອງແພດໃນການ
ພະຍາຍາມຫຸຼົ້ດຜ່ອນຄວາມຮ້ສຶ້ກໂສກເສ�າ ຫ້ຼົ້�  ພະຍາຍາມທ່ຈະລ�ມ

• ມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ, ຮ້ສຶ້ກເຄ�ອງ ແລະ ຕຳານິຄົນອ່ນໆໃນທຸກເລ່ອງ

• ມີຄວາມຫຼົ້ຍຸ້ງຍາກໃນການຍອມຮັບຄວາມຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອ ຫ້ຼົ້�  ຊ່້ວຍເຫ້ຼົ້�ອຄົນອ່ນ

• ຢາກຢ່້ຄົນດຽວຕະຫ້ຼົ້ອດເວລາ ແລະ ແຍກໂຕຢ່້ຄົນດຽວ
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ທີ່່�ນອ�ດຈະປະສຳົບປັນຫ້�ທີ່�ງດ້�ນຄຸ້ວ�ມູຄິຸ້ດຂໍ້ອງທີ່່�ນເອງເຊ້່ນ:

• ມີປັນຫຼົ້າເລ່ອງການຈ່ຈຳາໃນສ່ງຕ່າງໆ

• ມີປັນຫຼົ້າເລ່ອງຄວາມຄິດຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະຄວາມຕ້ງໃຈ

• ຮ້ສຶ້ກສັບສົນ

• ມີຄວາມກັງວົນຫ້ຼົ້າຍ

• ມີຄວາມຫຼົ້ຍຸ້ງຍາກໃນການຕັດສິນໃຈ

• ມີຄວາມຫຼົ້ຍຸ້ງຍາກໃນການເວ�າໃນສ່ງທ່ເກດີຂ້ນ ຫ້ຼົ້�  ຟັງຄົນອ່ນ

ກ�ນໃຊ້້ເຫ້ື້�, ຢູ່�ປົວພີ່ະຍ�ດ, ແລັະ ຢູ່� ຫື້ັງຈ�ກເກີດໄພີ່ພິີ່ບັດ:Ω

• ບາງຄົນມີການເພ່ມການໃຊ້ເ້ຫ້ຼົ້�າ, ຢາຕາມໃບສ່ງແພດ ຫ້ຼົ້�  ຢາອ່ນໆຫ້ຼົ້ັງ
ເກດີໄພພິບັດ. ທ່ານອາດຈະຮ້ສຶ້ກວ່າການໃຊ້ຢ້າ ແລະ ເຫ້ຼົ້�າມັນຊ້່ວຍໃຫ້ຼົ້
ທ່ານໜີຈາກຄວາມຮ້ສຶ້ກທ່ບ່ດີ ຫ້ຼົ້�  ອາການທາງດ້ານຮ່າງກາຍທ່ກ່ຽວກັບ
ຄວາມຄຽດ (ຕົວຢ່າງເຊ້ນ່: ການເຈບັຫຼົ້ົວ, ການເຄ່ງຕຶງຂອງກາ້ມຊ້ນ້). 
ຢ່າງໃດກໍຕາມໃນຄວາມເປນັຈິງແລ້ວ ພວກເຂົາເຮດັໃຫ້ຼົ້ສ່ງເຫ້ຼົ້�ານ້ຮາ້ຍແຮງ
ຂ້ນໃນໄລຍະຍາວເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້ທຳາຮາ້ຍລະບົບການນອນແບບ
ທຳາມະຊ້າດ, ສ້າງປັນຫຼົ້າສຸຂະພາບ, ແຊ້ກແຊ້ງຄວາມສຳາພັນ ແລະ ເຮດັໃຫ້ຼົ້
ມີການນຳາໃຊ້ສ່້ງເສບຕິດ.
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• ໄວໜຸ່ມມີປະຕິກລິິຍາຕ່ອາການບາດເຈບັທ່ແຕກຕ່າງຈາກໄວຜ້້ໃຫຼົ້ຍ່. ບາງຄົນອາດຈະມີປະຕິກລິິຍາໂດຍທັນທີ, ບາງຄົນອາດຈະມີປະຕິກລິິຍາຫ້ຼົ້ັງຈາກເວລາ
ຜ່ານໄປຫ້ຼົ້າຍແລ້ວ.

• ເດ�ກນອ້ຍ ແລັະ ເດ�ກອ່ອນອ�ຍ້ແຕ່ີ 0 – 2 ປີ ບ່ສາມາດເຂ�າໃຈອາການບາດເຈບັທ່ເກດີຂ້ນ, ແຕ່ເຂົາເຈ�າຈະຮ້ວ້່າເມ່ອໃດທ່ຄົນເບ່ງແຍງເຂົາເຈ�າຮ້ສຶ້ກເສຍໃຈ. 
ພວກເຂົາອາດຈະສະແດງອາລົມໃນແບບດຽວກັນກັບຄົນທີເບ່ງແຍງເຂົາເຈ�າ, ຫ້ຼົ້�  ເຂົາເຈ�າອາດຈະມີປະຕິກລິິຍາທ່ແຕກຕ່າງກັນເຊ້ນ່: ໄຫ້ຼົ້ແບບບ່ມີເຫຼົ້ດຜົນ, 
ຖິອນໂຕອອກຈາກຜ້້ຄົນ ແລະ ບ່ຫ້້ຼົ້ນເຄ່ອງຫ້້ຼົ້ນ.

• ເດ�ກນອ້ຍອ�ຍ້ແຕ່ີ 3 – 5 ປີ ສາມາດເຂ�າໃຈຜົນກະທົບຂອງອາການບາດເຈບັ. ພວກເຂົາອາດຈະມີປັນຫຼົ້າໃນການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ການສ້ນ
ເສຍ. ພວກເຂົາອາດຈະອາໄສຜ້້ໃຫຼົ້ຍ່ທ່ຢ່້ອ້ອມຮອບເຂົາເຈ�າຊ້່ວຍໃຫ້ຼົ້ເຂົາຮ້ສຶ້ກດີຂ້ນ.

• ເດ�ກນອ້ຍອ�ຍ້ແຕ່ີ 6 – 10 ປີ ອາດຈະຢາ້ນການໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຢຸດການໃຊ້ເ້ວລາຮ່ວມກັບໝ້່. ພວກເຂົາອາດຈະມີປັນຫຼົ້າໃນການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເຮດັວຽກ
ຢ່້ໂຮງຮຽນໂດຍລວມບ່ດີພໍ. ບາງຄົນມີພຶດຕິກຳາຮຸກຮານໂດຍບ່ມີເຫຼົ້ດຜົນ. ຫ້ຼົ້�  ພວກເຂົາເຮດັໂຕເປນັເດັກນອ້ຍໂດຍການຂໍໃຫ້ຼົ້ພ່ແມ່ ຫ້ຼົ້�  ຜ້້ເບ່ງແຍງປອ້ນເຂ�າ ຫ້ຼົ້�  
ນຸ່ງເຄ່ອງໃຫ້ຼົ້. 

• ຊ້�ວໜ່້ັມູ ແລັະ ໄວໜ່້ັມູອ�ຍ້ແຕ່ີ 11 – 19 ປີ, ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ອາລົມຫ້ຼົ້າຍເນ່ອງຈາກເປນັໄລຍະຂອງການຈະເລີນເຕີບໃຫຼົ້ຍ່ຂອງ
ເຂົາເຈ�າ. ດ່ງນ້ນ, ມັນອາດຈະເປນັການຍາກສຳາລັບພວກເຂົາໃນການຮັບມ�ກັບອາການບາດເຈບັ. ໄວລຸ້ນທ່ມີອາຍຸສ້ງອາດຈະປະຕິເສດປະຕິກລິິຍາຕ່ຕ້ານກັບ
ຕົນເອງ ແລະ ຜ້້ເບ່ງແຍງຂອງເຂົາເຈ�າ. ເຂົາເຈ�າອາດຈະຕອບຄຳາຖິາມແບບປົກກະຕິເຊ້ນ່ “ຂ້ອຍບ່ເປນັຫຼົ້ຍັງ” ຫ້ຼົ້�  ອາດຈະໃຊ້ຄ້ວາມມິດງຽບໃນເວລາທ່ພວກ
ເຂົາບ່ພໍໃຈ ຫ້ຼົ້�  ເຂົາເຈ�າອາດຈະຈ່ມກ່ຽວກັບຄວາມເຈບັປວດທາງຮ່າງກາຍ ຫ້ຼົ້�  ຄວາມເຈບັປວດທ່ພວກເຂົາບ່ສາມາດລະບຸໄດ້ໃນສ່ງທ່ກວນໃຈພວກເຂົາແທ້ໆ. 
ບາງຄົນກໍເລ່ມມີພຶດຕິກຳາການໂຕ້ຖິຽງກັບຄົນຢ່້ໃນບ້ານ ແລະ/ຫ້ຼົ້�  ຢ່້ໂຮງຮຽນ, ຕ່ຕ້ານກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ງ ຫ້ຼົ້�  ສິດອຳານາດ. ພວກເຂົາອາດຈະມີພຶດຕິກຳາທ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງເຊ້ນ່: ການດ່ມເຫ້ຼົ້�າ ຫ້ຼົ້�  ໃຊ້ສ້ານເສບຕິດ.
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ກ�ນສຳະໜັັບສຳະໜັູນຕີົນເອງ

ຄຸ້ຳ�ແນະນຳ�ພີ່�ກປະຕິີບັດສຳຳ�ລັັບກ�ນບັນເທົີ່�ຄຸ້ວ�ມູຄຸ້ຽດ◊

ກິດຈະກຳ�ກ�ນຈັດກ�ນຄຸ້ວ�ມູຄຸ້ຽດເຫ່ື້�ນ້ສຳ�ມູ�ດໃຊ້ໄ້ດ້ຜ່ົນດີສຳຳ�ລັັບຄຸ້ົນ

ສຳ່ວນຫື້�ຍ. ເລືັອກໃຊ້ອ້ັນທ່ີ່ໄດ້ຜ່ົນສຳຳ�ລັັບທີ່່�ນ.

• ລົມກັບຄົນອ່ນທ່ເຂ�າໃຈ ແລະ ຮັບຟັງຄວາມຮ້ສຶ້ກຂອງທ່ານ. ຕິດຕ່ຫຼົ້າໝ້່
ທ່ໄວ້ໃຈ, ຄົນໃນຄອບຄົວ, ຫ້ຼົ້�  ຜ້້ທ່ມີຄວາມເຊ້ອ່ເພ່ອຄ້ນຫຼົ້າຄວາມໝາຍ
ຂອງເຫຼົ້ດການສຳາລັບທ່ານ. ຕິດຕ່ຫຼົ້າຜ້້ລອດຊ້ວິີດຈາກໄພພິບັດ ຫ້ຼົ້�  ຈາກ
ເຫຼົ້ດການເຈບັປວດອ່ນໆ ແລະ ແບ່ງປັນປະສົບການການປະສົບໄພຂອງ
ທ່ານ.

• ການເຄ່ອນໄຫຼົ້ວຮ່າງກາຍຊ້່ວຍກຳາຈັດການສ້າງຮໍໂມນຄວາມຄຽດ. ອອກ
ກຳາລັງກາຍຄ້ງໜ່ງໃນແຕ່ລະມ້ ຫ້ຼົ້�  ຢ່າງນອ້ຍກໍບາງມ້. ລະວັງຢ່າຍົກນຳາ
ໜັກ. ທ່ານສາມາດທຳາລາຍກາ້ມຊ້ນ້ຂອງທ່ານໄດ້ຖິາ້ທ່ານກະຕຸ້ນລະບົບ
ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຫ້ຼົ້າຍເກນີໄປ. ຖິາ້ທ່ານບ່ມັກການອອກກຳາລັງກາຍ ໃຫ້ຼົ້
ເຮດັຫຼົ້ຍັງງ່າຍໆເຊ້ນ່: ຍ່າງ, ຍ�ດໂຕຄ່ອຍໆ, ຫ້ຼົ້�  ນ່ງສະມາທິ.

• ຫຼົ້າຍໃຈເຂ�າເລິກໆ. ຄົນສ່ວນໃຫຼົ້ຍ່ໄດ້ປະໂຫຼົ້ຍດຈາກການຫຼົ້າຍໃຈເຂ�າ
ເລິກໆເປນັປະຈຳາໃນລະຫຼົ້ວ່າງມ້. ການຫຼົ້າຍໃຈເຂ�າເລິກໆສາມາດເຮດັ
ໃຫ້ຼົ້ຄວາມຄຽດອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ແລະ ຊ້່ວຍໃຫ້ຼົ້ຕົວທ່ານ
ສະຫຼົ້ງົບລົງໄດ້. ມັນສາມາດຊ້່ວຍຫຼົ້ຍຸດການໂຈມຕີທ່ຕ່ນຕົກໃຈໄດ້.

• ເອົາໃຈໃສ່ຕ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ. ໃຫ້ຼົ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ນອນ ແລະ ພັກຜ່ອນ
ພຽງພໍໃນແຕ່ລະມ້. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຼົ້ຕົວເອງໄດ້ພັກຜ່ອນໃນທ້າຍອາທິດ. ກນິ
ຂອງກນິ ແລະ ອາຫຼົ້ານຫຼົ້ວ່າງທ່ດີຕ່ສຸຂະພາບ ແລະ ໃຫ້ຼົ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານດ່ມ
ນຳາຫ້ຼົ້າຍເປນັປະຈຳາ. ແລະ ຫີ້ຼົ້ກລ້ຽງສານກາເຟ, ຢາສ້ບ ແລະ ເຫ້ຼົ້�າ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນປະລິມານທ່ຫ້ຼົ້າຍ. ຜົນກະທົບເຫ້ຼົ້�ານ້ຈະທະວີຄ້ນຂ້ນຢ່້ພາຍໃຕ້
ຄວາມຄຽດ ແລະອາດຈະເປນັອັນຕະລາຍໄດ້. ພຽງແຕ່ຄ່ອຍໆເຮດັໃຫ້ຼົ້
ຮາ້ຍແຮງຂ້ນ.

• ໃຊ້ທ້ັກສະການຮັບມ�ທ່ຮ້.້ ທ່ານສາມາດຈັດການກັບເຫຼົ້ດການທ່ເຈບັປວດ
ໃນອະດີດເຊ້ນ່: ເຫຼົ້ດການອຸບັດຕິເຫຼົ້ດທາງລົດ ຫ້ຼົ້�  ການເສຍຊ້ວິີດຂອງຄົນ
ທ່ທ່ານຮັກໄດ້ແນວໃດ? ແມ່ນຫຼົ້ຍັງທ່ຊ້່ວຍໄດ້ໃນຕອນນ້ນ (ໃຊ້ເ້ວລາຢ່້ກັບ
ຄອບຄົວ, ເຂ�າຮ່ວມປະຊຸ້ມຂອງກຸ່ມສະໜັບສະໜ້ນ)? ລອງໃຊ້ທ້ັກສະການ
ຮັບມ�ເຫ້ຼົ້�ານ້ນໃນຕອນນ້.
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ກ�ນໃຊ້້ເຫ້ື້�, ຢູ່�ປົວພີ່ະຍ�ດ ແລັະ ຢູ່�Ω 

ຖົ�້ກ�ນໃຊ້ເ້ຫ້ື້� ຫືື້ ຢູ່�ຂໍ້ອງທີ່່�ນມີູປະລິັມູ�ນທ່ີ່ເພ່ີ່ມູຂ້ໍ້ນນັບຕ້ີງແຕ່ີເກີດໄພີ່ພິີ່ບັດ ຫືື້ ເປ�ນປັນຫ້�ສຳຳ�ລັັບທີ່່�ນ, ມູັນເປ�ນສ່ຳງສຳຳ�ຄຸ້ັນທ່ີ່ທີ່່�ນຈະຕ້ີອງໄດ້ຫຸ້ດຜ່່ອນ

ກ�ນນຳ�ໃຊ້ ້ຫືື້ ຂໍໍ້ຄຸ້ວ�ມູຊ່້ວຍເຫືື້ອໃນກ�ນຄຸ້ວບຄຸ້້ມູກ�ນນຳ�ໃຊ້ຂ້ໍ້ອງທີ່່�ນ.

• ເອົາໃຈໃສ່ຕ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງການນຳາໃຊ້ເ້ຫ້ຼົ້�າ ແລະ/ຫ້ຼົ້�  ຢາຂອງທ່ານ.

• ນຳາໃຊ້ຢ້າຕາມໃບສ່ງຂອງແພດ ແລະ ຢາຢ່້ໃນຮາ້ນຢ່າງຖິ�ກຕ້ອງຕາມທ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.

• ກນິອາຫຼົ້ານທ່ດີ, ອອກກຳາລັງກາຍ, ນອນໃຫ້ຼົ້ພຽງພໍ ແລະ ໃຊ້ໃ້ຫ້ຼົ້ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນອ່ນໆສຳາລັບການສະໜັບສະໜ້ນ.

• ປກຶສາກັບຜ້້ຊ້່ຽວຊ້ານດ້ານສຸຂະພາບກ່ຽວກັບວິທີທ່ປອດໄພເພ່ອຫຸຼົ້ດຜ່ອນຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ຊ້ມຶເສ�າ, ຄວາມເຄັງຕຶງຂອງກາ້ມຊ້ິນ້, ແລະຄວາມຫຼົ້ຍຸ້ງຍາກໃນ
ການນອນ.

ຖົ�້ທີ່່�ນມີູປັນຫ້�ເລ່ັອງກ�ນໃຊ້ເ້ຫ້ື້�, ຢູ່� ຫືື້ ໃຊ້ຢູ້່�ໃນອະດີດ:

• ສຳາລັບຜ້້ທ່ເຊ້າົດ່ມ ຫ້ຼົ້�  ໃຊ້ຢ້າສຳາເລັດ, ບ້າງຄ້ງໃນການປະສົບໄພພິບັດອາດຈະເຮດັໃຫ້ຼົ້ເກດີການກະຕຸ້ນໃຈໃຫ້ຼົ້ດ່ມ ຫ້ຼົ້�  ໃຊ້ຢ້າອີກ. ບາງຄ້ງມັນສາມາດເຮດັໃຫ້ຼົ້ພວກ
ເຂົາເພ່ມຄວາມມຸ່ງໝ້ນໃນການຟ້ນໂຕ. ສ່ງໃດກໍຕາມທ່ເປນັປະສົບການການຂອງທ່ານ, ມັນເປນັສ່ງສຳາຄັນໃນການເລ�ອກມີສະຕິເຂ�າໃນການຟ້ນໂຕ.

• ເພ່ມທະວີການເອົາໃຈໃສ່ຂອງທ່ານໃນການນຳາໃຊ້ສ້ານເສບຕິດ ເຂ�າຮ່ວມກຸ່ມສະໜັບສະໜ້ນ.

• ຖິາ້ຫຼົ້າກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການໃຫ້ຼົ້ຄຳາປກຶສາກ່ຽວກັບວິກດິການຂອງໄພພິບັດ, ໃຫ້ຼົ້ລົມກັບຜ້້ໃຫ້ຼົ້ຄຳາປກຶສາຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການດ່ມເຫ້ຼົ້�າ ຫ້ຼົ້�  ການໃຊ້ຢ້າຂອງ
ທ່ານທ່ຜ່ານມາ.

• ຖິາ້ຫຼົ້າກວ່າທ່ານຖິ�ກບັງຄັບໃຫ້ຼົ້ອອກຈາກກຸ່ມທ້ອງຖິນ່ຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຼົ້ລົມກັບພະນັກງານໄພພິບັດກ່ຽວກັບການຊ້່ວຍຊ້ອກຫຼົ້າກຸ່ມຄົນທ່ເຊ້າົດ່ມເຫ້ຼົ້�າ ຫ້ຼົ້�  ໃຊ້້
ຢາທ່ຢ່້ໃກບໍ້ລິເວນນ້ນ, ຫ້ຼົ້�ຖິາມເຂົາເຈ�າໃຫ້ຼົ້ຊ້່ວຍຈັດຕ້ງກຸ່ມສະໜັບສະໜ້ນຂ້ນໃໝ່.

• ລົມກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝ້່ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜ້ນໃຫ້ຼົ້ທ່ານຫີ້ຼົ້ກລ້ຽງການດ່ມເຫ້ຼົ້�າ ຫ້ຼົ້�  ໃຊ້ສ້ານເສບຕິດ.

• ຖິາ້ຫຼົ້າກວ່າທ່ານມີການສະໜັບສະໜ້ນ 12 ຂ້ນຕອນ ຫ້ຼົ້�  ໃຫ້ຼົ້ຄຳາປກຶສາກ່ຽວກັບການໃຊ້ສ້ານເສບຕິດ, ໃຫ້ຼົ້ລົມກັບເຂົາກ່ຽວກັບສະຖິານະການຂອງທ່ານ.

• ເພ່ມການໃຊ້ຕ້ົວຊ້່ວຍອ່ນໆທ່ຊ້່ວຍໃຫ້ຼົ້ທ່ານຫີ້ຼົ້ກລ້ຽງການກັບມາຂອງອາການໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
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ພ່ີ່ແມູ່, ຜູ່້ດູແລັ, ແລັະ ຄູຸ້ອ�ຈ�ນສຳ�ມູ�ດຊ້່ວຍເຫືື້ອໃນກ�ນຟ້ັນໂຕີ

ຂໍ້ອງເດ�ກນ້ອຍແນວໃດ:

• ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ເປນັຜ້້ຟັງທ່ດີ.

• ອະນຸຍາດໃຫ້ຼົ້ພວກເຂົາຖິາມຄຳາຖິາມ.

• ເດັກນອ້ຍອາດຈະຮັບມ�ກັບການບາດເຈບັ ຫ້ຼົ້�  ໄພພິບັດໄດ້ດີຈາກການ
ຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອຄົນອ່ນ. ໃຫ້ຼົ້ຊຸ້ຍ້້ກດິຈະກຳາປະເພດເຫ້ຼົ້�ານ້.

• ໃຫ້ຼົ້ເດັກນອ້ຍຮ້ວ້່າເມ່ອເກດີສ່ງທ່ບ່ດີຂ້ນບ່ຄວນຕຳານິຕິຕຽນ.

• ຄວາມຮຸນແຮງອາດເຮດັໃຫ້ຼົ້ເດັກນອ້ຍຢາ້ນ ຫ້ຼົ້�  ອາດຈະເຮດັໃຫ້ຼົ້ເກດີອາການ
ບາດເຈບັຫ້ຼົ້າຍຂ້ນ.

• ສ້າງແບບຢ່າງໃນການດ້ແລຕົນເອງ, ກຳານົດການໃຫ້ຼົ້ເປນັປະຈຳາ, ກນິ
ອາຫຼົ້ານທ່ດີຕ່ສຸຂະພາບ, ນອນໃຫ້ຼົ້ພຽງພໍ, ອອກກຳາລັງກາຍ ແລະ ຫຼົ້າຍໃຈ
ເຂ�າເລິກໆເພ່ອຮັບມ�ກັບຄວາມຄຽດ.

ສຳົນທີ່ະນ�ກັບເດ�ກນ້ອຍ ແລັະ ຊ້�ວໜ່້ັມູກ່ຽວກັບໄພີ່ພິີ່ບັດ ຫືື້ 

ກ່ຽວກັບເຫ້ດກ�ນທ່ີ່ເຈ�ບປວດ:

• ເດ�ກນອ້ຍກ່ອນໄວຮັຽນ, ອ�ຍ້ແຕ່ີ 0 – 5 ປີ: ໃຫ້ຼົ້ການກອດ ແລະ ການ
ສະໜັບສະໜ້ນໃນການເວ�າຈາຂອງເດັກນອ້ຍເຫ້ຼົ້�ານ້ໃຫ້ຼົ້ຫ້ຼົ້າຍ.

• ຫຼົ້າຍໃຈເຂ�າເລິກໆກ່ອນຈະຈັບ ຫ້ຼົ້�  ອ້້ມພວກເຂົາຂ້ນ, ສຸມໃສ່ພວກ
ເຂົາ, ວ່າບ່ແມ່ນຄວາມບາດເຈບັ.

• ຫຸຼົ້ດລະດັບສາຍຕາໃຫ້ຼົ້ຢ່້ໃນລະດັບດຽວກັນກັບພວກເຂົາ ແລະ ເວ�າ
ດ້ວຍນຳາສຽງສະຫຼົ້ງົບ ແລະ ອ່ອນໂຍນໂດຍໃຊ້ຄ້ຳາເວ�າທ່ພວກເຂົາ
ເຂ�າໃຈງ່າຍ.

• ບອກພວກເຂົາວ່າທ່ານຍັງຫຼົ້່ວງໃຍພວກເຂົາ ແລະ ຈະເບ່ງແຍງພວກ
ເຂົາຕ່ໄປເພ່ອໃຫ້ຼົ້ພວກເຂົາຮ້ສຶ້ກປອດໄພ.
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• ເດ�ກນອ້ຍຕີອນຕີ້ນຫ້�ໄວລັ້້ນ, ອ�ຍ້ແຕ່ີ 6 – 19 ປີ: ທຳາມະຊ້າດຂອງ
ເດັກນອ້ຍ ແລະໄວລຸ້ນຂອງກຸ່ມອາຍຸນ້:

• ຖິາມລ້ກຂອງທ່ານ ຫ້ຼົ້�  ລ້ກທ່ທ່ານເບ່ງແຍງວ່າເຂົາເຈ�າເປນັຫຼົ້່ວງຫຼົ້ຍັງ 
ແລະ ຊ້່ວຍເຂົາເຈ�າໃນການຮັບມ�.

• ໃຫ້ຼົ້ການປອບໂຍນດ້ວຍຄຳາເວ�າທ່ອ່ອນໂຍນ, ກອດເມ່ອມີໂອກາດທ່
ເໝາະສົມ ຫ້ຼົ້�  ພຽງແຕ່ທ່ານປາກົດຕົວໃຫ້ຼົ້ເຂົາເຫັຼົ້ນ.

• ໃຊ້ເ້ວລາຢ່້ກັບເດັກນອ້ຍໃຫ້ຼົ້ຫ້ຼົ້າຍກ່ວາປົກກະຕິເຖິງິແມ່ນວ່າຈະເປນັ
ເວລາສ້ນໆ. ການໄດ້ເຮດັກດິຈະກຳາຢ່້ໂຮງຮຽນ ແລະ ການກັບໄປເຮດັ
ກດິຈະວັດປະຈຳາວັນຢ່້ບ້ານຮ່ວມກັນເປນັສ່ງສຳາຄັນຄ�ກັນ.

• ຂໍໂທດເດັກນອ້ຍຈາກການບາດເຈບັທ່ໄດ້ຮັບຈາກການເຮດັວຽກເຮ�ອນ
ທ່ໜ້າເບ່ອພາຍໃນໜ່ງ ຫ້ຼົ້�  ສອງມ້. ຫ້ຼົ້ັງຈາກນ້ນໃຫ້ຼົ້ໝ້ນໃຈວ່າພວກເຂົາ
ຈະມີວຽກເຮ�ອນທ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ເຊ້ງ່ເຮດັໃຫ້ຼົ້ພວກເຂົາຮ້ສຶ້ກວ່າຕົນເອງມີປະໂຫຼົ້ຍດ.

• ສະໜັບສະໜ້ນໃຫ້ຼົ້ເດັກນອ້ຍມີເວລາໄດ້ຢ່້ກັບໝ້່ ຫ້ຼົ້�  ມີເວລາທ່ງຽບ
ສະຫຼົ້ງົບໃນການຂຽນ ຫ້ຼົ້�  ສ້າງງານສີລະປະ.

• ຊຸ້ກຍ້້ໃຫ້ຼົ້ເດັກນອ້ຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນກດິຈະກຳາໃນການພັກຜ່ອນເພ່ອໃຫ້ຼົ້
ເຂົາເຈ�າສາມາດເຄ່ອນຍ້າຍໄປມາ ແລະ ຫ້້ຼົ້ນກັບຄົນອ່ນ.

• ແກໄ້ຂການໄດ້ຮັບບາດເຈບັຂອງທ່ານເອງດ້ວຍທາງທ່ດີຕ່ສຸຂະພາບ. 
ຫີ້ຼົ້ກລ້ຽງການຕີ, ການແຍກປ່ຽວ, ການປະຖິມ້ ຫ້ຼົ້�  ການເຮດັໃຫ້ຼົ້
ເດັກນອ້ຍເປນັໂຕຕະຫ້ຼົ້ົກ.

• ໃຫ້ຼົ້ເດັກນອ້ຍຮ້ວ້່າທ່ານໃສ່ໃຈພວເຂົາ-ໃຊ້ເ້ວລາເຮດັສ່ງທ່ພິເສດກັບ
ພວກເຂົາ, ໃຫ້ຼົ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານສາມາດກວດເບ່ງພວກເຂົາແບບບ່
ລົບກວນ.

ຂ້ໍ້ຄຸ້ວນລັະວັງ: ລະວັງຢ່າກົດດັນເດັກນອ້ຍໃຫ້ຼົ້ເວ�າເລ່ອງການໄດ້ຮັບບາດເຈບັ 
ຫ້ຼົ້�  ເຂ�າຮ່ວມກດິຈະກຳາທ່ສະແດງອອກ. ໃນຂະນະທ່ເດັກນອ້ຍສ່ວນໃຫຼົ້ຍ່ຈະ
ເວ�າອອກມາງ່າຍດາຍກ່ຽວກັບສ່ງທ່ເກດີຂ້ນ, ບາງຄົນອາດຈະຢາ້ນ. ບາງ
ຄົນອາດຈະຮ້ສຶ້ກເຈບັປວດຂ້ນມາອີກຄ້ງໂດຍການເວ�າກ່ຽວກັບເຫຼົ້ດການ, 
ຟັງຄົນອ່ນເວ�າກ່ຽວກັບເຫຼົ້ດການ ຫ້ຼົ້�  ການເບ່ງຮ້ບແຕ້ມຂອງເຫຼົ້ດການ. ໃຫ້ຼົ້
ອະນຸຍາດເດັກນອ້ຍອອກຈາກກດິຈະກຳາເຫ້ຼົ້�ານ້ ແລະ ຕິດຕາມອາການຂອງ
ພວກເຂົາ.
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ເມູ່ອໃດທ່ີ່ສຳ�ມູ�ດຊ້ອກຫ້�ຄຸ້ວ�ມູຊ້່ວຍເຫືື້ອໄດ້

ຮັູວ້່�ຄຸ້ວ�ມູຮັູສຶ້ຳກໂສຳກເສ້ຳ�ກ່ຽວກັບໄພີ່ພິີ່ບັດ ຫືື້ ເຫ້ດກ�ນທ່ີ່ເຮັ�ດໃຫ້້ເຈ�ບປວດປົກກະຕິີຈະຈ�ງຫ້�ຍໄປຕີ�ມູກ�ນເວລັ� (2 – 4 ອ�ທິີ່ດຫື້ັງເກີດເຫ້ດກ�ນ) 

ເມູ່ອທ່ີ່�ນກັບໄປເຮັ�ດວຽກປົກກະຕິີ — ແລະ ໂດຍສະເພາະຖິາ້ຫຼົ້າກວ່າທ່ານໄດ້ຫຼົ້າບາງວິທີທ່ຈະຊ້່ວຍຕົນເອງ. ຖິາ້ຫຼົ້າກວ່າທ່ານ ຫ້ຼົ້�  ຄົນທ່ທ່ານເປນັຫຼົ້່ວງສ�ບຕ່
ສະແດງອາການຂອງຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ທ່ານເປນັຫຼົ້່ວງເຂົາ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຄວາມຊ້່ວຍເຫ້ຼົ້�ອເພ່ມເຕີມ.◊

ໃນບ�ງກໍລັະນີຂໍ້ອງເດ�ກນອ້ຍ ແລັະ ຄຸ້ອບຄົຸ້ວຂໍ້ອງເຂົໍ້�ອ�ດຈະມີູປັນຫ້�ໃນກ�ນຜ່່�ນກ�ນເຮັ�ດໃຫ້້ບ�ດເຈ�ບ. ພ່ແມ່ ຫ້ຼົ້�  ຜ້້ດ້ແລອາດຈະຢາ້ນທ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ຼົ້
ເດັກນອ້ຍຢ່້ຄົນດຽວ. ຄ້ອາດຈະເຫັຼົ້ນວ່ານັກຮຽນເສຍໃຈ ຫ້ຼົ້�  ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ. ອາດຈະເປນັປະໂຫຼົ້ຍດສຳາລັບຄົນທ່ເຮດັວຽກຮ່ວມກັນ. ອາດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາ
ໃນການລົມກັບຜ້້ຊ້່ຽວຊ້ານດ້ານສຸຂະພາບຈິດເພ່ອກຳານົດພ້ນທ່ຂອງຄວາມຫຼົ້ຍຸ້ງຍາກ. ທຸກຄົນສາມາດຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນວ່າຈະຊ້່ວຍ ແລະ ຮຽນຮ້ຈ້າກກັນໄດ້
ແນວໃດ.∂

ກ�ນໃຊ້ເ້ຫ້ື້�, ຢູ່�ປົວພີ່ະຍ�ດ ແລັະ ຢູ່�ຫື້ັງຈ�ກເກີດໄພີ່ພິີ່ບັດ.Ω

• ຖິາ້ທ່ານຮ້ສຶ້ກຢາກໃຊ້ຢ້າຕາມໃບສ່ງ ຫ້ຼົ້�  ຢາໃນປະລິມານຫ້ຼົ້າຍ, ໃຫ້ຼົ້ປກຶສາຜ້້ຊ້່ຽວຊ້ານດ້ານສຸຂະພາບ.

• ຖິາ້ທ່ານພົບວ່າທ່ານພົບຂ້ຫຼົ້ຍຸ້ງຍາກຫ້ຼົ້າຍກ່ວາເກ�າໃນການຄວບຄຸມການໃຊ້ເ້ຫ້ຼົ້�າ / ສານເສັບຕິດຕ້ງແຕ່ປະສົບໄພພິບັດ, ໃຫ້ຼົ້ຊ້ອກຫຼົ້າການຊ່້ວຍເຫ້ຼົ້�ອ.

• ຖິາ້ທ່ານເຊ້ອ່ວ່າທ່ານມີປັນຫຼົ້າກ່ຽວກັບການໃຊ້ສ້ານເສບຕິດ, ໃຫ້ຼົ້ລົມກັບທ່ານໝໍ ຫ້ຼົ້�  ທ່ປກຶສາຂອງທ່ານກ່ຽວກັບມັນ.
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ຊ້ັບພີ່ະຍ�ກອນ

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

† ການກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານອາລົມສຳາລັບເຫຼົ້ດການໄພພິບັດ ແລະ ເຫຼົ້ດສຸກເສີນ: 
 https://www.redcross.ca/how-we-help/emergencies-and-disasters-in-canada/be-ready-emergency- 
 preparedness-and-recovery/preparing-emotionally-for-disasters-and-emergencies

‡ ແຜນກຽມພ້ອມ: 
 https://health.hawaii.gov/prepare/files/2018/06/Plan_To_Be_Ready.pdf

§ ຄ້່ມ�ສຳາລັບການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມ�ກັບເຫຼົ້ດສຸກເສີນ:
 https://view.hawaiianelectric.com/handbook-for-emergency-preparedness/

¤ ແຈ້ງເຕ�ອນສຶນາມິ: 
 https://www.weather.gov/safety/tsunami-alerts

µ ເຄ່ອງມ�ປະເມີນຄວາມອັນຕະລາຍຈາກອຸທົກກະໄພ:  
 http://gis.hawaiinfip.org/FHAT/

∆ ເອກະສານທ່ສ້ນເສຍ:
 https://dod.hawaii.gov/hiema/files/2016/10/Lost-documents-v2.pdf

◊ ຄຳາແນະນຳາສຳາລັບຜ້້ລອດຊ້ວິີດຈາກໄພພິບັດ ຫ້ຼົ້�  ເຫຼົ້ດການທ່ເຈບັປວດອ່ນໆ:  
 https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma13-4776.pdf

∂ ຄຳາແນະນຳາສຳາລັບການໂອ້ລົມກັບ ແລະ ຊ້່ວຍເດັກນອ້ຍ ແລະ ຊ້າວໜຸ່ມຮັບມ�ພາຍຫ້ຼົ້ັງໄພພິບັດ ຫ້ຼົ້�  ເຫຼົ້ດການທ່ເຈບັປວດ: 
 

 https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma12-4732.pdf

Ω ການນຳາໃຊ້ເ້ຫ້ຼົ້�າ ແລະ ຢາພາຍຫ້ຼົ້ັງໄພພິບັດ: 
 https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/pfa_alcohol_drug_use_after_disasters.pdf
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ພາກທີ 1:

ການກຽມພ້ອມຮັມມືກັບໄພພິບັດ
• ສຳມະນາສຳລັບການຝ�ກອົບຮົມວັດທະນະທຳຫົກສ່ວນທີ�

ສົມບູນ
• ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຮັກສາລະຫວ່າງຄົນຫັຼງທີ�ໄດ້ຮັບບາດເຈ�ບ

ມາ

ພາກທີ 2:

ຄວາມໝັ�ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
• ຮຽນຮູ້ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມໝັ�ນຄົງດ້ານສະບຽງ

ອາຫານ ແລະ ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ
• ຮຽນຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງຕົ�ນບອນ kupuna crops

• ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຄື�ອງມືພື�ນຖານ ແລະ 
ທັກສະໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ

ພາກທີ 3:

ຄວາມປອດໄພຂອງທີ�ຢູ�ອາໄສ
• ຮຽນຮູ້ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມປອດໄພຂອງທີ�ຢູ�ອາໄສ

ແລະ ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ
• ຮຽນຮູ້ຮູບແບບທີ�ຢ��ງຢ�ນໃນການຫາທີ�ພັກອາໄສໃຫ້ກັບທຸກຄົນ

• ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ ແລະ ຊີວິດການເປ�ນຢູ�

ສ່ວນທີ 4:

ໂຮງຮຽນ, ການເບີ�ງແຍ່ງເດ�ກນ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງວຽກ
ເຮ�ດງານທຳ

• ຮຽນຮູ້ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນ, ການເບິ�ງແຍ່ງເດ�ກນ້ອຍ,

ຄວາມປອດໄພຂອງວຽກເຮ�ດງານທຳ ແລະ ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ
• ຮຽນ ກ່ຽວກັບວິ ທີ ການ ແກ້ ໄຂ ໂດຍ ຊ�ມ ຊົນເປ�ນເຈ��າການ ສົ�ງເສີມ
ໂຮງຮຽນ, ການເບິ�ງແຍງເດ�ກນ້ອຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງວຽກ

ເຮ�ດງານທຳ
ພາກທີ 5:

ການປ�ອງກັນຄວາມຮຸ່ນແຮງ
• ຮຽນຮູ້ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການຮັບມື

ກັບໄພພິບັດ
• ຮຽນຮູ້ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍຊ�ມຊົນເປ�ນເຈ��າການສົ�ງເສີມ

ການປ�ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງ

ພາກທີ 6:
ການຈັດການຄວາມຄຽດ&ການແຍກຕົວອອກຈາກສັງຄົມ
ສ້າງ “ໂພສເຕີສຳລັບການຮັບມື” ໃນລະດັບການບັນເທ�າແບບ

ກະທັນຫັນໃນໄລຍະວິກິດ
• ຮຽນຮູ້ຈັກກຳໜົດຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ການຈັດການຄວາມ

ຄຽດ ແລະ ການແຍກຕົວອອກຈາກສັງຄົມ
• ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສັບຊ້ອນຂອງກອບວຽກວັດທະນະທຳທີ�

ໃຊ້ໃນລະບົບກົດຂີ�

ຊ�ດເຝ�ກອົບຮົມວັດທະນະທຳການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ອູລູ
ຫ້ອງທົດລອງ Māpuna ນຳສະເໜີ

ຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ນຳຊ�ມຊົນ
ຮຽນຮູ້ບົດສູດຮາວາຍເພື�ອຈັດການກັບໄພພິບັດ
ເຊື�ອມຕ�ການປະຕິບັດໃນການດຳລົງຊີວິດທີ�ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອາການຂອງ
ພະຍາດທາງຈິດທີ�ຮ້າຍແຮງ ແລະ ການໃຊ້າສານເສບຕິດ.

ຮັບຊ�ດອຸປະກອນເຄື�ອງມືເອເລ�ກໂທຣນິກໄພພິບັດ
ຮັບການອົບຮົບຕ�ເນື�ອງ 3 ໄລຍະ

ເມື�ອເກີດໄພພິບັດ, ພວກເຮ�າຈະກຽມຮັບມືແນວໃດໃນຮູບແບບທີ�ຖຶກຕ້ອງ
ແລະ ປອດໄພທາງດ້ານວັດທະນະທຳ?

ຊ�ດເຝ�ກອົບຮົມດ້ານວັດທະນະທຳການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ອູລູ ສະເໜີໂອກາດໃນ
ການເຊື�ອມຕ�ຄ່ານິຍົມແລະທັດສະນະຂອງຮາວາຍ ກ່ຽວກັບ Won Ole,

ສຸຂະພາບທີ�ດີທີ�ສຸດ, ຄ່ານິຍົມທີ�ແບ່ງປ�ນກັນໃນທຸກວັດທະນະທຳເຊີ�ງໃນປະຈຸບັນ
ຖືກແທນທີ�ດ້ວຍການເພິ�ງພາຕົນເອງ. ຜ່ານທາງວັດທະນະທຳ ເອກະສານນີ�ແມ່ນ
ສະໜັບສະໜູນຜູ້ເຂ��າຮ່ວມໃນການຮັບຮູ້ວ່າ ທຳມະຊາດບ�ແມ່ນໄພພິບັດ ແຕ່ເປ�ນ
ສ່ວນໜື�ງໃນການຮັກສາສິ�ງທີ�ຈຳເປ�ນສຳລັບອາການຕ�ການໃຊ້ສານພິດໃນທາງທີ�ບ�
ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມທຸກທາງຈິດໃຈທີ�ຮ້າຍແຮງກວ່າໄພພິບັດທີ�ພວກເຮ�າປະເຊີນ
ໃນຊີວິດຂອງພວກເຮ�າ.

ກວດເບິ�ງໄດ້ຕາມນີ� ເພື�ອຮັກສາຄວາມ ຮູ້ ດ້ານ ວັດທະນະທຳ  
ໃນ ການ ປະ ເຊີນ ໜ້າ ກັບ ໄພພິບັດ!

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.

ສຳລັບຂ�ມູນເພີ�ມເຕີມ ເຂ��າເບິ�ງໄດ້ທີ� uludrs.com

ເພື�ອສະເໜີ CEUs ຫຼື ເຄື�ອງມື ເຂ��າໄປທີ� uludrs@hawaii.edu

ງານສິນລະປະໂດຍ: Keali‘imakamana‘onalani Po‘oloa

ເບິ�ງລາຍການສຳມະນາທັງໝົດ
ໄດ້ທີ�ຫນ້າລົງທະບຽນ. ສຳລັບ
ການເຂ��າເຖິງແມ່ນສະແກນ QR
ດ້ວຍມືຖືທ່ານ ເພື�ອເຂ��າເຖິງ:



ຫ � ຍ ໃ ຈຳ ເ ຂ້ � ເ ລິັ ກ ໆ
ຫ�ຍໃຈຳອອກຊ້້�ໆເພ່ອເຮັັດໃຫ້ກ�ນເຕ້ື່ນ
ຂອງຫົວໃຈຳຊ້້�ລົັງໃນເວລັ�ມີຄວ�ມຄຽດ

ຫ�ຍໃຈຳເຂ້� 4 ວິນ�ທີີ່ ແລ້ັວຄ້�ງໄວ້ 4 ວິນ�ທີີ່ ຫ�ຍໃຈຳອອກ 

4 ວິນ�ທີີ່ ເຮັັດຊ້້�ໆຈຳົນກວ່�ຄວ�ມຄຽດຈຳະຫຸດລົັງ.

ປົັ ດ ປ່ັ ອ ຍ
ເນ້ນກ�ນປົັດປ່ັອຍຂອງກ້�ມເນ້ອເພ່ອ

ລັົດຄວ�ມຮັ່້ສືິ່ກກັງວົນລົັງ.

ກົດກ້�ມເນ້ອເລ່ັມແຕ່ື່ຫົວຈົຳນຮັອດຕີື່ນ 
 ກົດຄ້�ງໄວ້ແຕ່ື່ລັະຈຸຳດ 10 ວິນ�ທີີ່

ຈິຳ ນ ຕື່ ະ ນ � ກ � ນ
ປ່ັອຍໃຫ້ຈິຳດໃຈຳໃຊ້້ເວລັ�ພັກຜ່່ອນ ເພ່ອຊ່້ວຍ

ເຮັັດໃຫ້ຄວ�ມຄຽດຂອງທ່ີ່�ນງຽບລົັງ.

ປິັດຕື່�ຂອງທ່ີ່�ນ ແລັະ ຈິຳນຕື່ະນ�ກ�ນເຖ້ິງສ່ິ່ງທ່ີ່ມັກ, ສິ່ະຖ້�ນທ່ີ່ສິ່ະຫງົບ, 

ຄິດກ່ຽວກັບພ�ບ, ສິ່ຽງ, ກ່ນ, ລົັດຊ້�ດ ແລັະ ຄວ�ມຮ່ັ້ສຶິ່ກທ່ີ່ກຳ�ລັັງປັະສົິ່ບ.

ກ້ � ວ ໄ ປັ ຫ ນ້�
ເຮັັດບ�ງຢູ່່�ງທ່ີ່ທີ່່�ນມັກເພ່ອໃຫ້ຮັ່�ງກ�ຍ 

ແລັະ ຈິຳດໃຈຳຂອງສິ່ະຫງົບ.

ເຮັັດສິ່ວນ, ລັວຍນ້�, ຍ່�ງ, ເຕ້ື່ນ ແລັະ ຫລ້ັນນຳ�ເດັກນ້ອຍ, 

ສິ່ັດລ້ັຽງ ຫືື ເຮັັດກິດຈຳະກຳ�ບ�ງຢູ່່�ງທ່ີ່ຊ້່ວຍໃຫ້ຜ່່ອນຄ່�ຍ.

ຕິື່ ດ ຕ່ື່
ໃຊ້້ເວລັ�ເພ່ອສ້ິ່�ງຄວ�ມສິ່ຳ�ພັນກັບຄົນອ່ນ.

ຕິື່ດຕ່ື່ກັບໝູ່່່, ສິ່ະມ�ຊິ້ກໃນຄອບຄົວ, ຫືື ເພ່ອນບ້�ນເພ່ອ

ສິ່ົນທີ່ະນ�ໂອ້ລັົມໃນຍ�ມທ່ີ່ຕ້ື່ອງກ�ນ. ບ່ເປັັນຫຍັງເລີັຍ

ທ່ີ່ອອ່ນແອ ແລັະ ຖ້�ມຫ�ຄວ�ມຊ່້ວຍເຫືືອ.

5 ຄຳ�ແນະນຳ�ໃນກ�ນ
ຊ້່ວຍເລ່ັອງຄວ�ມຄຽດ

ຕ້ື່ອງກ�ນສິ່ົນທີ່ະນ�? 
1 (800) 753-6879






