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မီးေလာင္ၿပီးေနာက္
မီးေဘးဒဏ္ ခံစားခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းသည္
စိတ္ေရာလူပါ ပင္ပန္းအားယုတ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။
မီးေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္လိုက္ရေသာအခါ ဘဝမ်ားသည္
႐ုတ္တရက္ ကြၽမ္းထိုးေမွာက္ခံုျဖစ္သြားပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္
အခက္ခဲဆံုးအပိုင္းမွာ မည္သည္ကို စလုပ္ရမည္၊ မည္သူ႔ကို
ဆက္သြယ္ရမည္ကို မသိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ပထမ 24 နာရီ
သင္၏ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေပးရန္ အေမရိကန္
ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔အစည္း (American Red Cross) သို႔မဟုတ္ ကယ္တင္ျခင္း
ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ (The Salvation Army) ကဲ့သို႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏
ေဘးအႏၲရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္• ယာယီ ေနထိုင္စရာေနရာ
• အစားအေသာက္

အာမခံ ထားထားလွ်င္
မီးေဘးေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ထူေထာင္ရာတြင္ အေရးအႀကီးဆံုး
တစ္ခုတည္းေသာ အစိတ္အပိုင္းမွာ သင္၏ အာမခံျဖစ္ပါသည္။
မီးေဘးဒဏ္ ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ သင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားမွာ• အာမခံကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အာမခံကုမၸဏီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ထံ
ဆံုးရံႈးမႈကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။
• ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားသည့္ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို အေရအတြက္၊
ေဖာ္ျပခ်က္၊ ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုး၊ သင္က ပစၥည္းမ်ားကို
ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ၾကာခ်ိန္၊ ၎တို႔ခံရသည့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ
ပမာဏႏွင့္ ၎တို႔ကို အစားထိုးလဲလွယ္ရန္ ကုန္က်မည့္ စရိတ္တို႔ကို
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပ၍ စာရင္းျပဳလုပ္ပါ။
• တရားဝင္ ဆံုးရံႈးမႈ စာရင္းရွင္းတမ္းကို ရက္ 30 မွ 60 အတြင္း ေပးပို႔ပါ။
အဆိုပါ စာရင္းရွင္းတမ္းထဲတြင္ ေဖာ္ျပပါကဲ့သို႔ အခ်က္မ်ား
ပါဝင္သင့္ပါသည္-

• ေဆးဝါး

ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ပြားခ်ိန္ႏွင့္ အေၾကာင္းရင္း။

• မ်က္မွန္မ်ား

အေဆာက္အအံုကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား၏

• အဝတ္အစားမ်ား

အမည္မ်ားႏွင့္ လိပ္စာမ်ား။

• အျခား အေရးႀကီးပစၥည္းမ်ား

မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈကို အေၾကာင္းၾကားရန္ သင့္အာမခံ ေအဂ်င္စီ/ကုမၸဏီထံ
ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေစရန္
သင့္ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ၿပီး သင္၏ အဖိုးတန္
စာရြက္စာတမ္းမွန္သမွ်ကို ရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။

အေဆာက္အအံု ပံုစံမ်ားႏွင့္
ျပဳျပင္မႈမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္
အပါအဝင္ မူလေနအိမ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား။
ပ်က္စီးမႈ စာရင္း။
ဆံုးရံႈးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ထပ္ေဆာင္း ေနထိုင္မႈ
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ိ
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ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
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အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား
အေမရိကန္ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔အစည္း
ကယ္တင္ျခင္း ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္

United Way

အစိုးရ

ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေျပစာမ်ား။

အာမခံမထားထားလွ်င္
သင္ အာမခံမထားထားပါက မီးေဘးေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးနစ္နာၿပီးေနာက္

အျခားတစ္ေနရာတြင္ ေနရာ လိုအပ္သည္

ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္လူအင္အား၊

သင့္အိမ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ရန္

ပစၥည္းအင္အားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုထံမွ အကူအညီအေပၚ မူတည္ပါမည္။

သင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္-

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 547 ကို သိရွိရန္ ျပည္တြင္း

• ေခါင္မိုး သို႔မဟုတ္ နံရံမ်ား၏ အေပါက္မ်ားကို ကာထားပါ။

အခြန္ဘ႑ာဝန္ေဆာင္မႈ႐ုံးသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ မီးေဘးေၾကာင့္

• ေရခဲႏိုင္ေျခရွိပါက ေရပိုက္လိုင္းမ်ားထဲရွိ ေရကို ေဖာက္ထုတ္ပါ။

ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို သင္၏ ဖက္ဒရယ္ ဝင္ေငြခြန္မွ ႏုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

• ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေသာ အျပင္ဘက္မွ တံခါးမ်ားႏွင့္

မီးေဘး အေၾကာင္းၾကားရန္
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
အိမရ
္ ာကုဒ္
ေလးစားလိုက္နာမႈ

IRS

လူမဖ
ႈ လ
ူ ေ
ုံ ရး
ေမြး/ေသ အေျခအေန

ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ပိတ္ထားပါ။ ၎တို႔ကို

စစ္မထ
ႈ မ္းေဟာင္းမ်ား

ပစၥည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္လဲျခင္းႏွင့္ ေနထိုင္မႈ

ပ်ဥ္ခ်ပ္ကာထားႏိုင္ပါသည္။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

• Battle Creek ရဲဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး သင္သည္ သင့္ေနအိမ္မွ

ကာလအတြင္း သင္ သံုးစြဲသည့္ ေငြရေျပစာမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို

အေဝးတြင္ရွိေနေၾကာင္း ၎တို႔ကို အသိေပးပါ။ ၎တို႔သည္

ထိန္းသိမ္းထားပါ။

အဆိုပါေနရာကို မၾကာခဏ ကင္းလွည့္ပါမည္။

သင့္ကို ကူညီေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စာရင္းကို
ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားပါသည္။

269-966-3348
888-767-6424
269-966-3387
800-829-1040
800-275-8777
800-772-1213
www.michigan.gov
800-827-1000

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္

ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားသည့္
ကုန္က်စရိတ္မ်ား အပါအဝင္ ဆံုးရံႈးမႈမွ ျပန္လည္ထူေထာင္စဥ္

269-965-4450
800-SAL-ARMY
269-962-9538

ေရ၊ မီးသံုးစြမႈဲ
ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရေပးေဝမႈ႐ုံး

Semco Energy
Consumers Energy

269-966-3366
269-962-1649
800-477-5050

