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Classic Hits 97.7 FM

Newstalk ZB 1098 AM

More FM 92.1 FM

The Breeze 94.5 FM 

*+,-.$/ 0$1 )*2+3+4 #64
National Radio 101.7 FM or 675 AM

Radio Live 99.3 FM or 738 AM

(7 8$+9 0$
Christchurch City Council: 
www.ccc.govt.nz

Canterbury Civil Defence Emergency Management:
www.cdemcanterbury.govt.nz

Ministry of Civil Defence Emergency Management: 
www.civildefence.govt.nz

News media, for example: www.stuff.co.nz
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یرارطضا مالقا و رازبا لحم
هنازور تروص هب لیاسو نیا رثکا اریز دوش یرادهگن هبعج کی رد هک تسین مزال لیاسو نیا  

دینک ادیپ ار لیاسو نیا دیناوتب یتحار هب امش هک تسا نیا مهم .دنوش یم هدافتسا

دراوم لحم    

 کشخ و هدش ورسنک ییاذغ داوم
هدش

یکیرتکلا ریغ نکزاب برد

ویکیبراب / لمح لباق زاگ قاجا

هوق غارچ

تیربک و کدنف

 عمش  

 رد درف ره یازا هب یرطب بآ رتیل ۳   
 رگا یفاضا بآ .زور ۳لقادح .زور
دیراد یگناخ تاناویح امش

هیلوا یاهکمک هبعج

یکیتسالپ یاه هسیک 

لمح لباق ویدار

تروص رابغ و درگ کسام 

رد( یزیوجت یاهوراد هتفه کی شزرا  
)موزل تروص

تسد هدننکینوفعدض

دقن لوپ یرادقم

هیلخت دراوم
 رد زین هناخ ندرک کرت ماگنه رد دوخ ءاقب  یارب دیراد هک یمالقا رب هوالع دیناوت یم هک یدراوم 
دیریگب رظن

دراوم لحم

لاثم یارب مهم دانسا اب هشوپ

جاودزا یهاوگ
نکسم ماو
دلوت یهاوگ
همیب یاه هدنورپ
تروپساپ

یگداوناخ سکع

بوطرم یاوه و بآ سابل

مکحتسم شفک

وتپ ای باوخ هسیک

یتشادهب و یشیارآ مزاول

هداوناخ یاضعا یارب هژیو مالقا هنوگ ره  
دننام امش

یور هدایپ لیاسو
یزیوجت یاهوراد
 بابسا و کشوپ ،ییاذغ داوم ؛کدوک مالقا
هقالع دروم یاه یزاب



کالما حرط

 /ندش هتسب هب زاین هک یدراوم رد قرب و بآ یلصا لحم هک دوخ هناخ زا یحارط کی ام یارب افطل
 و نییعت یرارطضا ماگنه رد ار رگیدکی تاقالم لحم نینچمه .دیشکب دنراد ار ندش شوماخ
 رد رارف ریسم نینچمه  .یتسپ قودنص یکیدزن رد هناخ نوریب :لاثم ناونع هب .دینک ییاسانش
دینک ارجا و یحارط هداوناخ اب ار دوخ یرارطضا عقاوم

ام هداوناخ یرارطضا همانرب
 ار نآ و هریخذ ی هشوپ رد ،لیمکت زا سپ .دینک راک نات هداوناخ یاضعا مامت اب ار حرط نیا
دشاب ناسآ نا هب یسرتسد هک دیهد رارق یناکم رد

همانرب خیرات

یگداوناخ مان

)اه( نالاسگرزب مان

ناکدوک نینس / اه مان 

یناشن

لزنم نفلت

 اب میناوت یمن و میتسین هناخ هب نتفر هب رداق ام یلیلد ره هب رگا  یرارطضا سامت
 میهاوخ تاقالم )ناتسود ای هداوناخ( هناخرد میریگب سامت رگیدکی

یناشن و مان

)چرچتسیارک رهش زا جراخ رد احیجرت ،هداوناخ یاضعا ای تسود( یارب مایپ کی ای  
دیرازگب .

نفلت هرامش و مان   

؟تسه هسردم رد امش کدوک ایا

سامت تاعالطا و مان

سامت تاعالطا و نیزگیاج مان

 ؟دریگب یرارطضا عقاوم رد دناوت یم هسردم زا ار امش هدنزرف یسک هچ




