េស�ជូនដំណឹងសេ្រ��ះប��ន់

�មអន�ញ

�មអត� បទ

�មប៉ុស�ៃ្របសណីយ៍

�មទូ រស័ព�

(សូ មេមើលែផ�ក�ងេ្រ�យស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រចុះេ��ះេ្របើ)

�រជូនដំណឹងអំពីេស�េ្របើ្រ�ស់្រប
�ំៃថ� ��ស�តុធ�ន់ធ�រ
�របិទផ� វ� សំ�ន់ៗ
សុវត� ិ�ព��រណៈ
្រពឹត�ិ�រណ៍ពិេសស

3. េ្រជើសេរ �សទីកែន� ង
�រេ្រជើសេរ �សទីកែន� ងនឹងអនុ��តឱ្យេយើងដឹង�តំបន់�ែដល�ន
�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�ជូនដល់េ�កអ� ក្របសិនេបើ�ន�ព�សន� ។
្រត�វែតស� ិតេ�ក��ងតំបន់ខ័ណ�សី�ៃនេភៀសេ�នធី Pierce County។

�សយ��ន 1
ទី្រកង

ហ្ស
� ីប

�សយ��ន 3
ទី្រកង

ហ្សីប

�សយ��ន 4
ទី្រក �ង

ចុះេ��ះេ្របើឥឡ
� វេនះ �មវ �ប�យ៖
www.piercecountywa.gov/ALERT
ឬសរេសរ�រអត� បទ PCALERT
�មេលខ 888-777

ហ្ស
� ីប

�សយ��ន 2
ទី្រកង

េ�កអ� កេ្រជើសេរ �ស
� និងកែន� ងែដលេ�
វធី
កអ� កចង់ទទួ ល�នព័
ត៌�នសេ្រ��ះប��ន់ស
្រ�ប់េភៀសេ�នធី
PIERCE COUNTY។

ហ្សីប

�សយ��ន 5

1. េ្រជើសេរ �សឧបករណ៍�មួ យែដ
លនឹងទទួ ល�ន�រជូនដំណឹង
។
2. េ្រជើសេរ �សរហូ តដល់ 5 ទី�ង
ំ
(េ�េភៀសេ�នធី Pierce County)
ែដលេ�កអ� កចង់ទទួ ល�ន�រជូ
នដំណឹងអំពី�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�
្រ��សន� ។

Pierce County Emergency Management
2501 South 35th St., Suite D
Tacoma, WA 98409-7405
ទូ រស័ព�៖ 253-798-6595
Facebook: /PierceCountyEM
Twitter: @PierceCo

ទី
្រក �ង � ន
�សយ�

ហ្ស
� ីប

ប៉ុស�ៃ្របសណីយ៍ជូនេ�
Pierce County Emergency Management
2501 South 35th St., Suite D
Tacoma, WA 98409-7405

េមើលអ� �មួយ
និ�យអ� �មួយ...

េស�ជូនដំណឹងសេ្រ��ះប��ន់

�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�អំពីសo9ioហគមន៍
គឺ��រជូ នដំណឹងែដលមិនែមន្រ��សន� ។
�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�អំពីសហគមន៍ែដលេ�កអ� ក�ចទទួ ល�ន
�ន�យប�� ី�ងេ្រ�ម។

�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័
ត� េ�េ�នធី PC!

ត� េ�េ�នធី PC!

�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�្រ��សន� ែដល�ចជូ នដំណឹង 24
េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� , ្រ�ំពីរៃថ� ក��ងមួ យស��ហ៍។
�រចុះេ��ះេ្របើស្រ�ប់�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�េ�យស� �យ្របវត� ិេនះ
ចុះប�� ីេ��ះេ�កអ� កស្រ�ប់�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត��ក់�ក់េ�
ទូ �ង
ំ េ�នធី និងទី�ំង។

ចុះេ��ះេ្របើស្រ�ប់�រ
្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�!

�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័

2. ្របេភទៃន�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�

្របសិនេបើេយើងខ��ំ
មិន�ច�ក់ទង
េ�កអ� ក�នេទ
េយើងខ��ំមន
ិ �ចជូ
នដំណឹងអ� កអំពី
�រ្រព�ន្រប �ង
្របយ័ត��នេទ។

្របសិនេបើេយើងខ��ំមិន�ច�ក់ទងេ�កអ� ក�នេទ
េយើងខ��ំមិន�ចជូនដំណឹងអ� កអំពី�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត��នេទ។

ចុះេ��ះេ្របើ�ម�ម
ប៉ុស�ៃ្របសណីយ៍
សូ មបំេពញសំណុំែបបបទមួ យស្រ�ប់ស�ជិក្រគ� �រនីមួយៗ។

េតើអ��្របព័ន�្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�េ�េភៀសេ�នធី PIERCE
COUNTY?
្របព័ន�ឥតគិតៃថ� ែដលអនុ��តឱ្យអ� កចុះេ��ះេ្របើ
និងទទួ ល�ន�រជូ នដំណឹងអំពី�ព�សន� ែដល�ច�នផលប៉ះ�ល់ដល់ទី�ង
ំ �
�ែដល�ក់ព័ន�នឹងេ�កអ� ក។ េស�កម� េនះ
អនុ��តឱ្យ�ន�រេ្របើ្រ�ស់ទី��ក់�រពន� ត់អគ� ីភ័យ ប៉ូ លីស និង��ក់�រេផ្សងេទៀត
�រេឆ� ើយតប្រ��សន� េដើម្បីប��ន
� ព័ត៌�ន្រតឹម្រត�វ និងព័ត៌�នថ� ីៗេ��ន់អ�ករស់េ�។

េតើខ��ំនឹងទទួ ល�ន�រ្រព�ន្រប �ង
្របយ័ត�ញឹក�ប់ប៉ុ�
� ?
�ទូ េ��រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�ែដលមិនគំ�មកំ
ែហងដល់�យុជី វ �ត
នឹង្រត�វប��ន
� េ��មអុីែម៉លែតប៉ុេ�
� ះ។
�រជូ នដំណង
ឹ អំព�
ី រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�ែដលប
ង� �រគំ�មកំែហងក្រមិតខ� ស់ដល់សហគមន៍
ឬបង� ឱ្យ�នលក� ខណ�មិនល� �៉ងេ្រចើន
(�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�អព
ំ ផ
ី លប៉ះ�ល់ច�ចរណ៍
សំ�ន់ៗ/�របិទផ� វ� /��ស�តុ�្រកក់បំផុត)
�ចេផ��
ើ មអុែី ម៉ល និង�រអត� បទ។
�រជូ នដំណង
ឹ អំព�
ី រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�ែដលប
ង� េ្រ�ះ��ក់ដល់�យុជី វ �ត និង/ឬ ្រទព្យសម្បត� ិ
នឹង្រត�វេផ�ើេ��ន់ឧបករណ៍� ំងអស់ែដលេ�ក
អ� ក�នេ្រជើសេរ �ស។

េតើេស�កម� េនះ ៃថ� ប៉ុ��ន?
េស�កម� ៃន�រជូ នដំណឹងអំពី�រ្រព�ន្រប �ង្រប
យ័ត�េ�េភៀសេ�នធី Pierce County
គឺមន
ិ គិតៃថ�េទ េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ
ក៏េ�កអ� ក�ចនឹង្រត�វគិតៃថ�ពអ
ី � កផ�ល់េស�ទូ រ
ស័ព�របស់អ�កផងែដរ។

េតើព័ត៌�នរបស់ខ��ំ
នឹង្រត�វែចករ� ែលក�មួ យអ� កេផ្សងេទៀតឬ
េទ?
េទ។ ព័ត�
៌ នែដលលេ�កអ� កផ� ល់ជូន
នឹង្រត�វេ្របើស្រ�ប់េ�លបំណង្រ��សន� ែតប៉ុ
េ�
� ះ។ េយើងខ��ំមិន�ចផ� លជ
់ ូន
ឬលក់ពត
័ �
៌ នរបស់អ�កេ�ឱ្យអ� កលក់���ក់
ឬអង� �ពេផ្សងេទៀត�នេទ។

េតើខ��ំ្រត�វចុះេ��ះេ្របើេ�យរេបៀប�?
�មខ� �ន

អន�ញ

�ម្រតកូ ល

www.piercecountywa.gov/ALERT
ចំណង់ចំណូលចិត���

ប៉ុស�ៃ្របសណីយ៍
បំេពញសំណុំែបបបទេ��ង��ំ
េហើយេផ�ើ�មប៉ុស�ៃ្របសណីយ៍េ� - Pierce County
Emergency Management - 2501 South 35th St.,
Suite D Tacoma, WA 98409-7405

�រអត� បទ
េ�ក��ងទី្រក �ង�ំងអស់ �រអត� បទ PCALERT
�មេលខ 888-777 េយើងខ��ំនឹងេផ�ើជូនេ�កអ� េយើង
ខ��ំនឹងេផ�ើជូនេ� កអ� កនូ វតំណ��ប់�មួ យព័ត៌�
ននិង�រចុះេ��ះ។

ទូ រស័ព�

1. េ្រជើសេរ �សឧបករណ៍
េយើងខ��ំ�ចេផ�ើ�រជូ នដំណឹងអំពី�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត��មអុីែម៉ល
�រអត� បទ ទូ រស័ព�/ទូ រស័ព�ចល័ត ឬឧបករណ៍ TTY/TTD។
បែន� មទំ�ក់ទំនងរហូ តដល់ពីរស្រ�ប់ជេ្រមើសនីមួយៗ�ងេ្រ�ម។

ឧបករណ៍

ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង

អុីែម៉ល

�រអត� បទ

សូមេ�ទូ រស័ព�េលខ 253-798-6595
ទូ រស័ព�/
ទូ រស័ព�ចល័ត

TTY/TTD

�រ្រព�ន្រប �ង្របយ័ត�
និងទី�ង
ំ េ�ែផ�ក�ងេ្រ�យ
េ�កអ� ក�ចចុះេ��ះេ្របើ�មអន�ញផងែដរ �មវ �ប�យ៖

www.piercecountywa.gov/ALERT

