သင္႔ အသက္၊ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္၊ က်န္းမာေရး ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ ျကီးမားေသာ အႏၱရာယ္
တစ္စံုတစ္ရာ က်ေရာက္ပါက၊ သင္႔မုိဘုိ္င္းဖုန္းသုိ႔ အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္ ေပးပို႔နုိင္သည္၊

အေရးေပၚ
မုိဘုိင္းဖုန္း
သတိေပးခ်က္

ထုိသတိေပးခ်က္မ်ားကုိ၊ ဆဲလ္ ဘေရာ႔ကတ္ (စ္) နည္းပ ညာကုိ အသံုးျပဳ၍၊ ေပးပို႔ေသာေျကာင့္
အပလီေကးရွင္း တစ္ခု ကုိ ဆုိင္း အပ္ (sign up) လုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒါင္း လုပ္ (download) လုပ္ရန္
မလုိပါ၊ ေဘး အႏၱရာယ္က်ေရာက္သည္႔ ဧရိယာမ်ားကုိ ဦးတည္ ခ်က္ထား သျဖင္႔၊ သင္ေနသည္႔ ေနရာ တြင္
အေရးေပၚ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚမွသာ၊ ထုိသတိေပးခ်က္မ်ားကုိ ရရွမည္
ိ ။
အေရးေပၚ မုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္ကုိ၊ ျပည္သူလူထု ကာကြယ္ေရး နွင္႔ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခဲြေရး
၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူလူထု ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခဲြမႈ အဖဲြ႔၊ နယူးဇီလန္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၊ နယူးဇီလန္ရွ ိ
မီးေဘးႏွင့္အေရးေပၚဌာန၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင္႔ အဓိက ကုန္ ပစၥည္း လုပ္ငန္းမ်ားဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန
တုိ႔က သာ ေပးပုိ႔နုိင္သည္။
သင္႔မုိဘုိင္းဖုန္းမွာ ဖြင္႔ထားလ်က္၊ သတိေပးခ်က္ ကုိ လက္ခံရယူနုိင္ေသာ အေနအထားလဲရွိျပီး၊
အႏၱရာယ္ရေသာ
ွိ
ေနရာေဒသတြင္လည္း ရွေနပါက၊
ိ
သတိေပးခ်က္ကုိ သင္ရရိွသင္႔သည္၊ သင္႔ဖုန္းက ထုိ
အေရးေပၚ သတင္းေပးခ်က္ကုိ လက္ခံရရွိနုိင္ျခင္း ရွမရွ
ိ သိ
ိ ရွိနုိင္ရန္ civildefence.govt.nz ဝက္ဆိုက္
သုိ႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးပါ။
အေရးေပၚမုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္က၊ အျခားေသာ အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ၊ အစားထုိး
ေနရာယူျခင္း မဟုတ္ပါ၊ အျခားေသာ သတိေပးနည္းလမ္းမ်ား နွင္႔အတူ ထပ္ဆင္႔ သတိေပးေသာ
နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္၊ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ပါ၊ ဖုန္းအားလံုးက၊ ထုိသတိေပးခ်က္ကုိ
လက္ခံရယူနုိင္ျခင္းမရွပါ၊
ိ သုိ႔ျဖစ္ရာ၊ သင္ သတိေပးခ်က္ကုိ ရရွပါက၊
ိ
အျခားသူမ်ားအားလည္း အသိေပးပါ၊
သင္႔ အသက္အႏၱရာယ္ ရွေနျပီ
ိ
ဟု ခံစားရပါက၊ တရား၀င္ သတိေပးေႀကညာခ်က္ကုိ ေစာင္႔ဆုိင္းမေနပါႏွင္႔။

အေရးေပၚ မုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္ က ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္မွာလဲ
အေရးေပၚမုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္က၊ ထုိကိစၥအတြက္သီးသန္ ့အသံုးျပဳရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ
ဆက္သြယ္ေရး လိုင္း (signal) တစ္ခုကုိ အသံုးျပဳ သည္၊ ထုိ႔ေႀကာင္႔ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု
တြင္၊ မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင္႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ အဆမတန္မ်ားျပား ျပီး၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေႀကာင္းမ်ား
၀န္ပိခ်န္ိ တြင္၊ ၄င္းကုိ ပုိျပီး အားကုိးအားထားျပဳနုိင္သည္။
မည္သည္႔ ဆက္သြယ္ေရး (ဖုန္း network) ကုိ သင္အသံုးျပဳ သည္ျဖစ္ေစ၊ သတိေပးခ်က္ကုိ
လက္ခံရယူနုိင္စြမ္းရွသည္
ိ
႔ ဖုန္း ျဖစ္ပါက၊ ထုိဖုန္း ေရာက္ရသည္
ွိ
႔ ေဒသ၌၊ အေရးေပၚသတင္းေႀကညာသည္႔
ကာလအတြင္း ျဖစ္ပါလ်င္၊ ထုိအေရးေပၚသတင္းေပးခ်က္ကုိ သင့္ဖုန္းတြင္ရရွလိ
ိ မ္႔မည္။

သင့္ဖုန္းတြင္အေရးေပၚသတင္းေပးခ်က္ကုိ ရယူျခင္းမျပဳ ရန္ ေရြးခ်ယ္နုိင္ပါသလား
မိုဘုိင္းဖုန္း အေရးေပၚသတင္းေပးခ်က္ မွာ သင္႔ကုိ ေဘး အႏၱရာယ္မွ လံုျခံုေအာင္
ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သျဖင္႔၊ ထုိသတင္းေပးခ်က္ကုိ မရယူလုိေႀကာင္း သင္ေရြးခ်ယ္နုိင္ ခြင္႔မရွပါ၊
ိ
သင္႔ဖုန္းတြင္ အျခားနုိင္ငံမ်ားတြင္သံုးေသာ အေရးေပၚသတင္းကို မရယူလိုေၾကာင္းေရြးခ်ယ္ႏုင
ိ ္သည့္
(settings) ရွေနေသာ္
ိ
လည္း၊ နယူးဇီလန္တြင္မူ၊ အျမဲတမ္းပြင္႔ေနေသာ အထူး ဘေရာကတ္စ္ ဆက္သြယ္ေရး
လမ္းေႀကာင္း ကို ကၽြန္ုပ္တုိ႔က၊ သံုးစဲြမည္ျဖစ္သည္။

အေရးေပၚ မုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္ကုိ ကၽြနု္ပ္ ရရွလ်င္
ိ
ဘာလုပ္သင္႔သလဲ၊
သင္လုပ္ေနတာေတြကုိ ရပ္တန္႔ျပီး ညြန္ႀကားခ်က္မ်ား အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။
အေရးေပၚ မုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္ကုိ ၊ တရား၀င္ တာ၀န္ ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္႔၊ အေရးေပၚ
ေအဂ်င္စီမ်ားကသာ၊ အသက္၊ အုိးအိမ္ႏွင္႔ က်န္းမာေရးကုိ အ ႏၱရာယ္ ေပးျခိမ္း ေခ်ာက္သည္႔ အေျခအေနမ်းု ိ
ျဖစ္ေပၚမွသာလ်င္၊ ေပးပို႔ ခြင္႔ရသည္
ွိ
၊ (တစ္ႏွစ္ လ်င္ တစ္ႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ စမ္းသတ္မႈရသည္
ွိ
)၊
သုိ႔ျဖစ္ရာ သင္ အေရးေပၚသတင္းေပး ခ်က္ကုိ ရရွပါက၊
ိ
အေလးအနက္ထား၍ေျပာသည္႔အတုိင္း
ေဆာင္ရြက္ ရန္လုိအပ္သည္။
သင္႔ အသက္၊ အုိးအိမ္ စည္းစိမ္၊ က်န္းမာေရး
ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ အႏၱရာယ္ တစ္စံုတစ္ရာ
က်ေရာက္ပါက၊ အပလီေကးရွင္း တစ္ခု ကုိ
ဆုိင္း အပ္ (sign up) လုပ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္
ေဒါင္း လုပ္ (download) လုပ္ရန္ မလုိပါဘဲ၊
သင္႔မုိဘုိ္င္းဖုန္းသုိ႔ အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္
ကုိ ေပးပို႔နုိင္သည္၊
သင္႔ ဖုန္းက၊ ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္း
ရွိမရွိ သိနုိင္ရန္ civildefence.govt.nz
ဝက္ဆိုက္ သုိ႔ သြားႀကည္႔ပါ

အေရးေပၚမုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္က၊ အျခားေသာ အေရးေပၚ
သတိေပးဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္း မ်ားကုိ၊ အစားထုိး ေနရာယူျခင္း မဟုတ္ပါ၊
အေရးေပၚမုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္မွာ သင္႔ကုိ အေရး ေပၚအေျခအေနတြင္ လံုျခံဳေအာင္ အသိ
ေပးေသာ ဆက္သြယ္မွဳေနာက္ တမ်ဳးျဖစ္
ိ
သည္၊ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္႔၊
ေရဒီယုိ၊ တီဗြ၊ ီ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ႏွင္႔ ဆုိရွယ္ မီဒီယာ လူမႈကြန္ယက္မ်ား ကုိလည္း ဆက္လက္ အသံုးျပဳမည္၊
အေရးေပၚမုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္က၊ အျခားေသာ အေရးေပၚ သတိေပး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
သဘာဝသတိေပးခ်က္မ်ားေတြ ့လ်ွင္ လိုအပ္ေသာေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကုိ၊ အစား ထုိး ေနရာယူျခင္း မဟုတ္ပါ၊
အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ သင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မွဳရွသင္
ိ ့ သည္၊ အသက္ေဘးလြတ္ေအာင္ဒီ
သတိေပးခ်က္တစ္ခုကုိ ပဲ သင္ေစာင္႔မေနသင္႔ပါ၊ သင္႔ အသက္အႏၱရာယ္ ရွေနျပီ
ိ
ဟု ခံစားရပါက၊ တရား၀င္
သတိေပးေႀကညာခ်က္ကုိ ေစာင္႔ဆုိင္းမေနပါႏွင္႔။ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ပါ။
ဘာလုပ္ရမည္၊ ဘယ္ကုိသြားရမည္၊ ဘယ္သူက သင္႔ကုိ ကူညီနုိင္သည္၊ ဘယ္သူေတြက သင္႔အကူအညီ
လုိအပ္နုိင္သည္ စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္႔၊ ကိုယ္ပိုင္အေရးေပၚ စီမံခ်က္ တစ္ခုကုိ သင္ကုိယ္ တုိင္ အခ်န္ိ ယူျပီး
ေရးဆဲြပါ၊ စီမံခ်က္တစ္ခုကုိ အြန္လုိင္း happens.nz တြင္ သင္ေရးဆဲြနုိင္ပါသည္၊
ေေရးေပၚ မုိဘုိင္းဖုန္းသတိေပးခ်က္ ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္ကုိ ပိုမုိသိလုိပါက၊ civildefence.govt.nz
တြင္ ႀကည္႔ပါ။

BURMESE

