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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 پرسنل ایمرجینسی پالن کے متعلق معلومات 
 Personal Emergency Plan Information 

الن مکمل پ اس فارم کو کسی ایمرجینسی کی صورت میں ایک پالن بنانے کے لیے استعمال کریں۔ اپنی فیملی، دوستوں اور نگہداشت دہندگان کے ساتھ مل کر
  اس پالن کی نقلمیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیسے کریں گے، کہاں پر ملیں گے اور کیا کریں گے۔   کریں اور تعین کریں کہ ہنگامی صورت حال

م کو اپنے کیس  فاراس   ایمرجینسی سپالئی ِکٹ میں رکھیں یا کسی ایسی محفوظ جگہ پر رکھیں جہاں پر ہنگامی صورت حال میں آپ اس کو حاصل کر سکیں۔
 منیجر کو واپس نہ کریں۔ 

 رابطہ معلومات ذاتی 
 آپ کا نام 

       
 فون نمبر

      
 ای میل ایڈریس 

      

 گلی کا پتہ
      

 قریب ترین چوراہا
      

 ہنگامی رابطہ معلومات 
 ون نمبر اور ای میل ایڈریس۔ ں رابطہ کیے جانے والے لوگوں کے نام، فرت حال میہنگامی صو

 مقامی رابطے کا نمبر
      

 تعلق داری 
      

 فون نمبر
      

 سیل فون نمبر
      

 ای میل ایڈریس 
      

 نمبر مقامی رابطے کا
      

 تعلق داری 
      

 فون نمبر
      

 سیل فون نمبر
      

 ای میل ایڈریس 
      

 
 شہر سے باہر کے رابطے کا نام 

      
 تعلق داری 

      

 ڻیلیفون نمبر
      

 سیل فون نمبر
      

 ی میل ایڈریس ا
      

 ہنگامی صورت حال میں کون چیک کرے گا کہ آپ ڻھیک ہیں؟ 
 نام
      

 تعلق داری 
      

 فون نمبر
      

 ای میل ایڈریس 
      

 نام
      

 تعلق داری 
      

 فون نمبر
      

 ای میل ایڈریس 
      

 ہنگامی صورت حال میں مالقات کی جگہیں
 وه جگہیں جہاں پر آپ ہنگامی صورت حال میں اپنی فیملی، دوستوں اور نگہداشت دہندگان کے ساتھ ملیں گے 

 گہیں انخالء کی ج 
      

 فون نمبر
      

 ہمسائے میں ملنے کی جگہ 
      

 فون نمبر
      

 ملنے کی عالقائی جگہ 
      

 فون نمبر
      

 طبی رابطہ کی اہم معلومات 
 بنیادی ڈاکڻر 

      
 فون نمبر

      
 کثرت راکخو ادویات کے نام 

                  
 فارماسسٹ 

      
 فون نمبر

      

 :طبی آالت جن کی ہنگامی صورت حال میں آپ کو ضرورت پیش آ سکتی ہے
      

 اس مدد کے لیے آتے ہیں، تو انہیں آپ اور آپ کے گھر کے بارے میں کیا معلوم ہونا چاہیے؟ اگر ہنگامی صورت حال میں لوگ آپ کے پ
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 ہنگامی منصوبہ بندی کے مفید مشورے 

 تیار ہو جائیں

 جاتے ہیں۔ مدد پہنچنے تک ان کی بقاء کے امکانات زیاده ہو  وه لوگ جو ہنگامی صورتوں کے لیے ایک منصوبہ تیار رکھتے ہیں، 

نگہداشت کرنے  ہنگامی صورت حال کے دوران آپ کی ریاست اور مقامی افسران آپ کو گھر پر ہی ڻھہرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ کم از کم تین دن تک گھر پر اپنی  
آپ کو ہنگامی صورت   سے آپ اپنےکے لیے ہر کسی کو تیار رہنا چاہیے۔ مدد پہنچنے تک آپ کا گھر ہی آپ کا واحد سہاره ہو سکتا ہے۔ اس چیک لسٹ کی مدد 

 حال کے لیے تیار رکھ سکتے ہیں۔ 

ے کا بہترین ذریعہ  افسران کی جانب سے معلومات کو سنیں کہ آیا آپ کو گھر پر ڻھہرنا چاہیے یا گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ افسران کی جانب سے معلومات حاصل کرن 
 ون خراب ہو جائیں۔ اور ڻیلیف  بیڻری سے چلنے واال ریڈیو ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بجلی

صوبے میں اپنے مددگار  یہ فرض نہ کر لیں کہ مدد پہنچے گی۔ اپنا ذاتی ایمرجینسی پالن ضرور بنائیں۔ اگر ہنگامی حالت کے دوران آپ کو معاونت درکار ہو، تو من 
 دد کے لیے دستیاب ہوں گے۔ یں آپ کی ملوگوں کو شامل کریں۔ ان سے باقاعدگی سے آگاه رہیں کہ آیا وه اب بھی ہنگامی صورت حال م

 اپنے پالن کو تازه ترین رکھنا یقینی بنائیں اور یہ کہ آپ کی ہنگامی صورت حال کی چیزیں پرانی نہ ہو گئی ہوں۔

 معاونت کے پروگرام 

اور ایمرجینسی منیجمنٹ آفس سے  ڈیپارڻمنٹ ہنگامی صورت حال میں آپ کو خصوصی معاونت کے پروگرام دستیاب ہو سکتے ہیں۔  اپنے فائر ڈیپارڻمنٹ، پولیس 
ڻیلیڻی کمپنی کے ساتھ  پوچھیں کہ آیا ان کے پاس اس قسم کے کوئی پروگرام موجود ہیں۔ اگر آپ کو اپنے طبی آالت کے لیے بجلی چاہیے ہوتی ہو، تو اپنی مقامی یو 

 رجسڻر ہو جائیں۔ 

 کی تیاری کریں مخلتف اقسام کی ہنگامی صورتوں 

س  مختلف اقسام کی ہنگامی صورتوں کو ذہن میں رکھیں مثًال آگ، زلزلہ، طوفانی ہوا یا سونامی وغیره۔ ایک ایسی ایمرجینسی ِکٹ تیار کریں ج  بناتے وقت اپنا منصوبہ
 میں کافی رسدات موجود ہوں اور ایک ایسا ایمرجینسی پالن تیار رکھیں جس میں کافی معاونتیں موجود ہوں۔  

 ہنگامی رسدات 

 : کسی ایسی جگہ پر ذخیره کرنے پر غور کریں جہاں پر آپ ہنگامی حالت کے دوران آسانی سے پہنچ سکتے ہوںاشیاء کو  درج ذیل

بیڻری سے چلنے واال ریڈیو اور فالتو  •
 بیڻریاں 

 ذاتی حفاظان صحت کی اشیاء   •

 ایسا فون جو بجلی پر نہ چلتا ہو  •

 سگنل ڈیوائس مثًال ِوسلر اور ِمّرر •

کی ایسی دن   3لیے  ہر شخص کے : کھانا •
 ڈبہ بند غذا جو بنانے میں آسان ہو۔ 

ایک عدد باربی کیو یا کیمپ اسڻوو اور  •
 ہیوی ڈیوڻی المونیم فوائل 

واڻر پروف ماچس، موم بتیاں اور جالنے   •
 کے لیے ایندھن 

 فلیش الئیٹ اور اضافی بیڻریاں  •

 سلیپنگ بیگ اور فالتو کمبل  •

 سکون کی چیزیں  •

 ایک عدد کین اوپنر  •

 و ہفتوں کا ذخیره  دویات کا داپنی ا  •

 کاغذی پلیڻیں اور پالسڻک کے برتن  •

انشورینس کی  (اہم کاغذات کی نقول  •
 ) معلومات، آئی ڈی وغیره

 ملڻی پرپز ڻول  •

 ابتدائی طبی امداد کی کٹ  •

 ) سکے اور چھوڻے بِل(نقد رقم  •

 خصوصی کھانے  •

دن تک   3ہر شخص کے لیے :  پانی •
 روزانہ ایک گیلن 

یے  نوروں کے لجانوروں یا پالتو جا •
 خوراک اور پانی 

کپڑوں، دستانوں اور مضبوط جوتوں کا  •
 فالتو جوڑا 

 کھلونے، پزل، گیمز •

 میڈیکل رسدات  •

 


