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هل أنت على استعداد للبقاء على قيد الحياة في مواجهة 
زلزال كبير أو تسو نامي أو الحرائق أو الفيضانات أو عمل 

إرهابي أو أي كارثة أخرى؟ 

يقدم كتيب برنامج النجاة في حالة الطوارئ قائمة مرجعية 
يسهل إتباعها التخاذ االستعدادات الالزمة. وعن طريق إتباع 
هذه اإلرشادات البسيطة، يمكنك المساعدة في إعداد عائلتك 

أو الحي أو المدرسة أو العمل على أن تكون أكثر اكتفاءا 
ذاتيا بعد وقوع الكارثة القادمة.

كما يقدم معلومات مجانية فيما يتعلق باألعمال الشهرية 
الموصي بها في نشرات اهتمام ESP السنوية على موقع 

www.espfocus.org. كما تتوفر إصدارات أخرى من 
النسخة الخاصة.

ال تدع الهزة أو الكارثة المقبلة تفاجئك وأنت على غير 
استعداد. انضم لـ ESP واستعد لحاالت الطوارئ.

وبرنامج النجاة في حالة الطوارئ ما هو إال حملة توعية 
لرفع إجراءات التأهب في المنزل والحي والعمل والمدرسة 

في حالة الطوارئ.

وكالة إدارة كاليفورنيا في حالة الطوارئ والممثلين من 
Contra Costa وImperial وInyo وKern و
Los Angeles وMarin وMono وOrange و

Riverside وSan Bernardino وSan Diego و
 Santaو Santa Barbaraو San Luis Obispo

 Southern Californiaو Venturaو Cruz
Edison ومركز الزالزل في جنوب كاليفورنيا وجمعية 

الصليب األحمر األمريكية ساعدوا على تطوير مواد الحملة 
والتنسيق مع الحملة.

قم باالتصال بمكتب المقاطعة المحلي لخدمات الطوارئ لتعرف 
كيف يمكنك أن تكون جزءا من هذه الحملة الهامة للتوعية 

.www.espfocus.org العامة أو قم بزيارة إلى

تأهب لكل المخاطر
!ESP مع

 االستعداد 
هو الحل!

تم إعداد هذه الوثيقة بموجب تصريح من مجلس إدارة FEMA برامج تصاريح الواليات المتحدة.
وزارة األمن القومي. اآلراء ووجهات النظر التي تم طرحها في هذه الوثيقة هي ألولئك الكاتبين وال تمثل 
الموقف الرسمي وسياسات مجلس إدارة FEMA برامج تصاريح الواليات المتحدة. وزارة األمن القومي. 
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