
وستنيدر هت اضطراری يوضعاعالم   

اطالع رسانی کنيدلطفا     

در معرض خطر آبگرفتگی هستيد فورا با تلفن بنياد تماس بگيریداگر  –توجه   

 

 بدنبال وضعیت بد جوی و بحران ایجاد شده ناشی از طوفان و آبگرفتگی در شهر، 

:جلب می نمائیم توجه دریافت کنندگان این پیام را به موارد زیر  

برای سرپناه و اسکان سیل زدگان ،  "بنیاد"پیشنهاد بعضی دوستان مبنی بر استفاده از ساختمان  با توجه به -1  

.میرسانیم که این پیشنهاد بطور جدی در دست بررسی است گرامی باطالع هموطنان  

فراهم شدن شرایط اولیه از جمله تأمین نیروی انسانی برای خدمات ، / آن مؤکول به اما تحقق  

امکان دسترسی به سرویس بهداشتی الزم  /تهیه منابع الزم تغذیه باالخص آب و غذا بطور مستمر و  /  

.در این شرایط مییاشد  

.موارد سه گانه فوق الذکر داوطلب و آمادگی دارند لطفا اعالم نمایند برایرم این سطور اگر تخوانندگان مح  

  نیاز به کمک و سر پناه دارند و امکان عبور از موانع و مسیرهای دشوار برای کسانی که در نقاط مختلف شهر -2

  و تلفن س، آدر مبرای رسیدن به ساختمان بنیاد را ندارند لطفا نیاز خود را از طریق ایمیل بنیاد با ذکر نا

.به ایمیل بنیاد ارسال نمایند  

طالعات و مشخص شدن منابع و نیروهای آوری ا جمع در اولین مرحله ، عملی ترین راه ممکن ایجاد شبکه  

.رسانی شونداست که نیازمندان با سرعت بیشتر و مدت زمان کوتاه تری در همان منطقه خود امداد همنطق امدادی کارآمد در هر  

                 تهیهرفتگی ، لیست پناهگاه های رسمی موجود شهری در هر منطقه نیز بحران آبگالزم با یاد آوری است که از روز نخست 
HOUSTONBONYAD.COM   .منعکس شده است   سایتو در 

.ه امید آنکه در این مرحله از بحران شاهد تلفات جانی نباشیمب  
 

بنیاد اسالمی و فرهنگی ایرانیان   
Islamic Resources & Iranian Cultural Foundation (IRICF) 
Address: 10125 Emnora, Lane Houston, TX 77080 
Tel: 832-466-8849    (713)461-4726 (713-go1-Iran) 

سایت اطالع رسانی  : houstonbonyad.com 
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If You Need To Evacuate, Have No Place To Go 
Please Let Us Know 


