မုဘ
ိ င
ုိ း္ ဖုနး္ ျဖင္အ
႔ ေရးေပၚ

သင္႔ဖုန္းႏွင္႔ ခ်တ္
ိ ဆက္ေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္းရွမရွ
ိ ိ

သတိေပးျခင္း

getready.govt.nz ကုိ ႀကည္႔ပါ

အျမဲတမ္း သတင္းေတြရရွိနုိင္မည္႔ နည္းလမ္းမ်ား

သင္႔က်န္းမာေရး၊ အသက္အုိးအိမ္တုိ႔ႏွင္႔ပါတ္သက္၍၊ႀကီးမား
ေသာေဘးအႏၲရာယ္ေတြ႔ႀကံဳရမည္ဆုိ ပါက၊ သင္၏ မုိဘုိင္းဖုန္း သုိ႔
အေရးေပၚသတိေပးခ်က္ကုိ ေပးပိုိ႔နုိင္ပါသည္။
မုိဘုိင္းဖုန္းအရးေပၚသတိေပးခ်က္ ဆုိသည္မွာ တာ၀န္ရအဖဲ
ွ ိ ြ႔အစည္းတစ္ခုက၊
သင္႔ဖုန္းသုိ႔ ေပးပုိ႔သည္႔ သတင္းမက္ေဆ႔(ခ်)္ ျဖစ္သည္။ ထုိမက္ေဆ႔(ခ်)္ က
ဆူညံသံတစ္ခုကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင္႔ သင္႔ကုိ နုိးႀကားေအာင္ သတိေပးလိမ္႔မည္။

အကယ္၍မုိဘုိင္းဖုန္း အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္ ကုိ သင္ရရွခဲိ ႔လွ်င္

ေရဒီယုိ

တီဗီ

ဘာလုပ္မလဲ
သင္လုပ္ေနတာေတြကုိ ရပ္လုိက္ျပီး၊ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။
အေရးေပၚ မုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္ကုိ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ
ေပးပုိ႔လိမ္႔မည္ •

သင္၏ အသက္အးို အိမစ
္ ည္းစိမႏ
္ င
ွ ႔္ က်န္းမာေရး တုက
႔ိ ုိ ႀကီးမားစြာ
အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနုင
ိ ေ
္ သာ ျခိမး္ ေျခာက္မႈ ရိလ
ွ ာခဲလ
႔ ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သုမ
႔ိ ဟုတ္

•

တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ စမ္းသတ္မႈ ျပဳလုပ္လုိလွ်င္
လည္းေကာင္း

ထုိ ကဲ႔သုိ႔ သတိေပးခ်က္တစ္ခု ရရွခဲိ ႔လွ်င္၊ အေရးၾကီးသည္ဟုမွတ္ယူျပီး၊ ညႊန္ႀကား
ခ်က္မ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါ
အေရးေပၚမုိဘုိင္းဖုန္းသတိေပးခ်က္ကုိ ဖုန္းအားလံုးက ရယူနုိင္စြမ္းမရွသည္
ိ
႔အတြက္၊
သင္႔ဖုန္းတြင္၊ သတိေပးခ်က္ ရရွခဲိ ႔လွ်င္ က်န္သူအားလံုးကုိ အသိေပးပါ။

ဆုရ
ိ ယ
ွ ္
မီဒယ
ီ ာ

အင္တာနက္

မုိဘုိင္းဖုန္း
ျဖင္႔အေရးေပၚ
သတိေပးျခင္း

အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုအတြက္ သင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သင္႔ပါသည္၊ သင္
လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္မ်ား ကိုလုပ္ရန္ သတိ ေပးခ်က္ကုိ ေစာင္႔ဆုိင္းမေနသင္႔ပါ၊
သင္႔စိတ္ထဲတြင္၊ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ ေတာ႔မည္ဟု ခံစားရလွ်င္၊ တရား၀င္
သတိေပးေႀကညာခ်က္ကုိ မေစာင္႔ပါႏွင္႔၊ ခ်က္ျခင္း တစ္ခုခုလုပ္ပါ၊
အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ဘာလုပ္ရမည္၊ ဘယ္သြားရမည္၊ မည္သူက သင္႔ကုိ
ကူညီနုိင္သည္၊ မည္သူေတြ သင္႔ အကူအညီ လိုေနသည္ စသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေသာ
သင္႔ကုိယ္ပုိင္ အေရးေပၚစီမံခ်က္ကုိ အခ်န္ိ ယူျပီး ေရးဆဲြပါ၊ သင္႔စီမံခ်က္ကုိ
getready.govt.nz အြန္လုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္နုိင္ပါသည္။

အေရးေပၚမုိဘုိင္းသတိေပးခ်က္ကို ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္သြားမွာလဲ

အေရးေပၚမုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္ကုိ ရရွရန္
ိ စာရင္းသြင္းေလ်ာက္ထားဖုိ႔
လုိအပ္ပါသလား
အေရးေပၚမုဘ
ိ င
ုိ း္ ဖုနး္ သတိေပးခ်က္ကုိ ရရွရန္
ိ စာရင္းေပးသြငး္ ျခင္း၊
အပလီေကးရွငး္ ကုိ ေဒါင္းလုပလ
္ ပ
ု ္ ျခင္း မ်ားျပဳလုပရ
္ န္မလုအ
ိ ပ္ပါ၊
အေရးေပၚျဖစ္ေသာေနရာေဒသမ်ားကုသ
ိ ာ ဦးတည္ခ်က္ထား၍ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ
ပုမ
႔ိ ည္ျဖစ္သျဖင္၊႔ သင္ေ
႔ ဒသတြင္ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚမွသာ ထုိ သတိေပး
ခ်က္မ်ားကုိ သင္ရရွမည္
ိ ျဖစ္သည္။
သင္႔ဖုန္းကုိ ဖြင္႔ထားလ်က္ရစဥ္
ွ ိ ၊ သင္႔ဖုန္းကလည္း၊ သတင္းကိုလက္ခံရယူနုိင္သည္႔
အရည္အေသြး ရွျပီိ း၊ သတ္မွတ္ထား သည္႔ေနရာေဒသတြင္လည္းရွေနလွ
ိ
်င္၊
သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ သင္ရရွပါလိ
ိ မ္႔မည္၊ သင္႔ဖုန္းက သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ
လက္ခံရယူနုိင္သည္႔ အရည္အေသြးရွမရွ
ိ ကု
ိ ိ getready.govt.nz တြင္၊ စီစစ္
ႀကည္႔ရႈနုိင္ပါသည္။

အေရးေပၚသတိေပးခ်က္မ်ားကုိ မည္သူေတြက ေပးပုိ႔နုိင္ပါသလဲ
အေရးေပၚ မိုဘုိင္းဖုန္းသတိေပးခ်က္မ်ားကုိ ေပးပုိ႔နုိင္သည္႔ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွာ •

National Emergency Management Agency
(အမ်ဳးသားလံ
ုိ
ုးဆုိင္ရာ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခဲြမႈ အဖဲြ႔)

•

Civil Defence Emergency Management Groups
(ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေရး အေရးေပၚစီမံခန္႔ခဲြမႈ အဖဲြ႔မ်ား)

•

NZ Police (နယူးဇီလန္ ရဲတပ္ဖဲြ႔)

•

Fire and Emergency New Zealand (မီးသတ္ႏင
ွ ႔္ အေရးေပၚဌာန နယူးဇီလန္)

•

Ministry of Health (က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန) ႏွင္႔

•

Ministry for Primary Industries
(စက္မႈလုပ္ငန္းမူလထုပ္ကုန္မ်ား ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန)

အျခားေသာ ေနရာမ်ားမွ သတိေပးေႀကညာခ်က္မ်ား ကို
အေရးေပၚမိုဘုိင္းဖုန္းသတိေပးခ်က္ ျဖင္႔ အစားထုိးျခင္းမျပဳပါ
အေရးေပၚ မိုဘုိင္းဖုန္းသတိေပးခ်က္သည္၊ သင္႔အားလံုျခံဳေစရန္ႏွင္႔
အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ သတင္းမ်ားသိရနု
ွ ိ ိင္ေစရန္ ထပ္မံတုိးခဲ် ႔ထားသည္႔
အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္၊ ၄င္းသည္ အျခားေသာ သတိေပး စံနစ္မ်ားကုိ
အစားထုိးျခင္းမဟုတ္ပါ၊ သဘာ၀ေဘးဒါဏ္ သတိေပးခ်က္ ရရွျပီိ းေနာက္ မွ
လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ကုိလည္း အစားထိုးျခင္း မဟုတ္ပါ။
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တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည္႔ အဖဲြ႔အစည္းသည္၊
အေရးေပၚအေျခအေနသက္ေရာက္မည္႔ ေဒသကုိ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ျပီး၊
သတိေပးခ်က္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးပါသည္
သတိေပးခ်က္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဆယ္လူလာတာ၀ါမွ ထုပ္လႊင္႔ပါသည္
အေရးေပၚအေျခအေနသက္ေရာက္သည္႔ေဒသတြင္းရွ၊ ိ
လက္ခံနုိင္စြမ္းရွသည္
ိ
႔ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားက ထုိသတိေပးခ်က္ကုိ
ရရွပါသည္
ိ
။

အေရးေပၚမုိဘုိင္းသတိေပးခ်က္သည္၊ သီးသန္႔အထူးတလည္ျပဳလုပ္ထားသည္႔
အခ်က္ျပစံနစ္ကုိ အသံုးျပဳေသာေႀကာင္႔၊ အေရးေပၚအေျခအေန၌ မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင္႔
အင္တာနက္ အသံုးမ်ားျပီး နက္၀ပ္ (network) ျပည္႔က်ပ္ေနေသာအခါလည္း
၄င္းကို ယံုႀကည္စြာအားထားနုိင္ပါသည္။
မည္သည္႔ ဖုန္း နက္၀ပ္ (network) ကုိသံုးေနသည္ျဖစ္ေစ အေႀကာင္းမဟုတ္ပါ၊
စြမ္းေဆာင္ရည္ရသည္
ွိ
႔ မည္သည္႔ ဖုန္းမ်ဳးမဆု
ိ
ိ သတင္းထုတ္လႊင္႔သည္႔ ေဒသသုိ႔
သတင္းလႊင္႔ခ်န္ိ ၀င္ေရာက္လာပါက၊ သတိေပးခ်က္ကုိ လက္ခံရရွပါမည္
ိ
။

အေရးေပၚမုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္ကုိ ရယူျခင္းမျပဳရန္
ျငင္းဆုိနုိင္ပါသလား
အေရးေပၚမုိဘုိင္းသတိေပးခ်က္သည္ သင္၏လံုျခံဳေရးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္၊
ထုိ႔ေႀကာင္႔ သင္႔အေနျဖင္႔ အေရးေပၚမုိဘုိင္းသတိေပးခ်က္ကုိ ရယူျခင္းမျပဳရန္
ျငင္းဆုိနုိင္ျခင္းမရွပါ၊
ိ ဦးတည္ထားသည္႔ဖုန္းမ်ားသု႔ အေရးေပၚသတိ
ိ
ေပးပုိ႔ျခင္း
မဟုတ္ပါ၊ အႏၲရာယ္ရေႀကာင္
ွိ
းသတ္မွတ္သည္႔ ေနရာေဒသသုိ႔ ဦးတည္ခ်က္ထားျပီး၊
ထုတ္လႊင္႔ေႀကညာေပးျခင္းသာျဖစ္သည္၊ အေရးေပၚ မုိဘုိင္းဖုန္း
သတိေပးခ်က္ သည္ သင္႔ဖုန္းနံပါတ္ကုိ အသံုးျပဳျခင္း၊ သင္ႏွင္႔ ပါတ္သက္သည္႔
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေကာက္ယူျခင္းတုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ပါ။

အေရးေပၚမုိဘုိင္းဖုန္း သတိေပးခ်က္ႏွင္႔ ပါတ္သက္၍ ပုိမုိသိလုိသည္မ်ားရွပါက၊
ိ
getready.govt.nz တြင္ ႀကည္႔ရႈပါ။

