
ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုအခြေအနေများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်ဓာတ်ကြိုးများ ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်

မှုကို ခြိမ်းခြောက်ပါက၊ အများပြည်သူဘေးကင်းရေးကိုကူညီရန်အတွက် အန္တရာယ်များသောနေရာအချို့တွင် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ပိတ်ထားနိုင်ပါသည်။ ဤ နောက်ဆုံး-အသုံးပြု ဘေးကင်းရေးစီမံချက်ကို အများပြည်သူ ဘေး

ကင်းရေး မီးဖျက်တောက်မှု သို့မဟုတ် Public Safety Power Shutoff (PSPS) ဟုခေါ်သည်။

အများပြည်သူ ဘေးကင်းရေး မီးဖျက်တောက်မှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

ဒေသဆိုင်ရာနှင့် ခရိုင်ဆိုင်ရာ

အေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်း

ဆောင်ရွက်ခြင်း

မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်

မှုအဆင့်များ/ အလံနီ

သတိပေးချက်ကို

နေရာများမှ အချိန်နှင့်တပြေး

ညီ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ

စိုထိုင်းဆ နည်းပါးခြင်း

လေပြင်း တိုက်ခြင်း

မြေဆီလွှာမှ ထွက်သော အစိုဓါတ်

မြေဆီလွှာ ခြောက်သွေ့မှု

လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ထိနိုင်

သော မီးဘေးအန္တရာယ်

အပူချိန်

အများပြည်သူ ဘေးကင်းရေး မီးဖျက်တောက်မှုများ သည် နာရီပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာရှည်နိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီး 

သင့်တွင် အရေးပေါ်အစီအစဉ်တစ်ခုရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။

Public Safety Power Shutoff (PSPS, အများပြည်သူ ဘေးကင်းရေး မီးဖျက်တောက်မှု) လိုအပ်ခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များစွာကို 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်-

Oregon ၏ ရာသီဥတု ပိုမိုပူပြင်းလာပြီး ခြောက်သွေ့လာသည်နှင့်အမျှ တောမီးများသည် ရုတ်တရက် ပြင်းထန်လာ

ပြီး လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာကာ အများပြည်သူ ဘေးကင်းရေး မီးဖျက်တောက်နိုင်ခြေကို တိုးမြင့်လာစေသည်။ 

ကျွန်ုပ်တို့လည်း ပြင်ဆင်နေပြီး သင်လည်း အလားတူလုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

တောမီးရာသီ-

ဘေးကင်းစွာ နေထိုင်ပါ။

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။



ဒါက သင်အနေဖြင့် မျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာများ

ဖြစ်သည်။

PSPS ကို စတင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါက၊ သက်ရောက်မှုရှိသော လူအရေ

အတွက်နှင့် ၎င်းတို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား မရှိသော အချိန်ကာလကို လျှော့ချနိုင်ရန် 

ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ 

သင်ကို အကြောင်းကြားနေပါမည်။

PSPS မတိုင်မီ ကာလအတွင်းနှင့် ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နည်းလမ်းများစွာ

ဖြင့် ဖြစ်ပျက်နေသည့် အကြောင်းအရာများအကြောင်း အချက်အလက်နှင့် အပ်

ဒိတ်များကို သတင်းပေးပါမည်။ သင့်အဆက်အသွယ်အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်

တို့ထံ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် သေချာပါစေ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်မြူနတီကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း

PSPS ကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ကွန်မြူနတီ အရင်းအမြစ်စင်တာများ သည် 

အချက်အလက်၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများနှင့် Wi-Fi အသုံးပြုခွင့်အတွက် အား

သွင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ 

သင့်လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကို ဘေးကင်းစွာ ပြန်လည်ရယူခြင်း

ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ဘေးကင်းသောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သားများသည် ပျက်စီး

မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ လိုင်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများကို တစ်မိုင်ချင်းစီ 

ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ လိုအပ်သလို ပြုပြင်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက် ဘေးကင်းမှ 

ဓာတ်အားပြန်လည်ရရှိရန် အတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ 

အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်မှာ - 

portlandgeneral.com/wildfireoutages (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)

တစ်နှစ်ပတ်လုံး တောမီးအတွက် ဘယ်လို ပြင်ဆင်ထား

မလဲ။

ကျွန်ုပ်တို့သည် လူများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့် သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်များကို ကာ

ကွယ်ရန် ပိုမို သတိထားသင့်ပါသည်။ နှစ်စဉ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ PSPS 

ဧရိယာများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် သစ်ပင်နှင့် အကိုင်း

များ ဖြတ်တောက်ရှင်းလင်းရေး လိုအပ်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်

တို့သည် မီးခံနိုင်ရည် အားတိုးမြင့်ရန်နှင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုအန္တရာယ်ကို 

လျှော့ချရန်အတွက် လိုအပ်သည့်နေရာတွင် စက်ပစ္စည်းများကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း 

သို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။

သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိနေပါစေ။

နောက်ဆုံးရသတင်းများအတွက် 

portlandgeneral.com/wildfireoutages (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) တွင်ဝင်

ရောက်ကြည့်ရှုပါ သို့မဟုတ် 503-228-6322 မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖုန်းခေါ်ဆို

ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအကြံပေးများသည် သင့်အား ဘာသာစကား 

200 ကျော်ဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

သင် ကြိုပြင်ဆင်သင့်သော အဆင့်များ

ဤသည်မှာ အစသာ ဖြစ်သည်။ 

portlandgeneral.com/beprepared (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) ဝင်

ကြည့်ပါ သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန် နောက်ထပ်နည်းလမ်းများအတွက် 

503-228-6322 မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဖုန်းဆက်ပါ။ 

သင် သို့မဟုတ် သင့်အိမ်ထောင်စုရှိ တစ်စုံတစ်ဦး

သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေး

အခြေအနေရှိပါက၊ အရန်ဓာတ်အားအရင်းအမြစ်

နှင့် အရေးပေါ်အစီအစဥ်တစ်ခုရှိရန် သေချာပါစေ။ 

portlandgeneral.com/medical (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ

ဖြင့်)၊ သို့မဟုတ် 503-228-6322 တွင် သင်ပိုမိုလေ့လာ

သင်ယူနိုင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးဖက်ဆိုင်ရ အတည်ပြု

ချက် ပရိုဂရမ်တွင် စာရင်းသွင်းရန် စဉ်းစားပါ။

သိအောင်နေပါ။ 

ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ အွန်လိုင်း၊ Portland General 

Electric (PGE, Portland အထွေထွေလျှပ်စစ်) အက်

ပ်တွင် သို့မဟုတ် ဖုန်းဆက်ခြင်းဖြင့် သင်၏အီးမေးလ်

လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။* 

နွေရာသီမီးပြတ်တောက်မှု ကိရိယာများ စုထားပါ။

လျှပ်စစ်မီးပြတ်သွားပါက လူတိုင်းကို ဘေးကင်းစေရန်

အတွက် လိုအပ်သည့်အရာများကို စုဆောင်းပါ။ 

* အကောင့်ခြောက်ခုထက်နည်းသော လူနေ သုံးစွဲသူများနှင့် အသေးစားလုပ်ငန်း

ပိုင်ရှင် သုံးစွဲသူများအတွက် မီးပြတ်တောက်မှုဆိုင်ရာ စာသားသတိပေးချက်များ 

(အင်္ဂလိပ်ဘာဘာဖြင့်) လောလောဆယ် ရနိုင်ပါသည်။

အစီအစဉ်ရှိနေပါစေ။

ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုခုရှိသော မိသားစု

ဝင်တစ်ဦးအား မည်သို့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမည်နည်း 

သို့မဟုတ် သင့်တွင် ရေတွင်းပန့်တစ်ခုရှိလျှင် ရေရရှိရန် 

နည်း၊ နှင့်/သို့မဟုတ် သင့်လုပ်ငန်းတွင် မီးပြတ်တောက်

မှုကို စီမံရန် ကြိုတင်စဉ်းစားပါ။

ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ အတည်ပြုချက် ပရိုဂရမ်



နွေ�ေရာာသီဓီာာတ််အားာ�ပြ�တ််နွေတ်ာက််မှုအုားက်�ူစ္စစည်း်�အားစ္စံ� စ္စစီ္စဉ််
ဖန််တ်�ီထားာ�ပြီး��ီ ဘယ််နေ�ရာာမှာာာထားာ�ရာာ�နေ��ာင််း���� သင်း််အိ�မှာ်မှာာ
လူတူို��င်း်���� အိသ�နေ��ထားာ��ါ။

အားနွေပြေေံက်ျနွေသီာ တ်ပြော��စ္စစည်း်�မှုျာ�မှုာာ -

• PGE သး��စွဲ�ဲသဝူ�်နေ�ာင်း်မှာု - 503-228-6322 အိ�ါအိဝင်း် အိနေရာ�နေ�်ဖု��်�
�း�ါတို်မှာ�ာ�
က်ွ�်��်တ်�့�ရာ့� သီံ��စ္စေ့သီဝူန််နွေ�ာင််မှုအုားကြံက်ံနွေ��သီမူှုျာ�က် ဘာာသီာစ္စက်ာ�နွေ�ါင််� 
၂၀၀ နွေက်ျာ်န့်� သီင်််က်�့ က်ညူ်းနီွေ����့င််�ါတ်ယ််။ 

• လူ�်နှိာ��်ဓာာတို်မှား�မှာ�ာ� သ���မှာဟု�တို် နေရာာ�မှား�မှာ�ာ�

• ဘ�်ထားရားစွဲမဲှာ်�အိင်း်သး�� သ���မှာဟု�တို် လူ�်လူာည့်််နေရာဒီးယ်�� ��� �ာရား သ���မှာဟု�တို် 
လူ�်�တို်�ာရား

• ဘ�်ထားရားစွဲမဲှာ်�အိင်း်သး�� သ���မှာဟု�တို် လူ�်���င်း်��်�ာမှာ�ာ�

• ဘ�်ထားရားအိ���မှာ�ာ�

• လူ�်���င်း်ဖု��်�၊ လူ�်�်နေတိုာ ်���/သ���မှာဟု�တို် တို�်ဘလူ�်��ဲ်���တိုာမှာ�ာ�
အိတိုဲ�် �ာ�တိုငဲ်း်�အိာ�သဲင်း်�ကြိုး����

• လူ�ူ��တို�ရာစွဲာာ�်မှာ�ာ�အိတို�ဲ် နေရာဘ�ူ
(နေရာစွဲ��်���်မှာာ စွဲ��်ယ်ဖူု��� လူှ�်စွဲစွဲ်ဓာာတို်အိာ���� အိာ�ထားာ�နေ�ရာသဖူြဖုစွဲ်�ါ�)

• နေရာခဲ�အိ�တို်မှာ�ာ� သ���မှာဟု�တို် အိ�တို်မှာ�ာ� သ���မှာဟု�တို် �လူတို်စွဲတိုစွဲ်ဘ�ူမှာ�ာ�
အိတိုင်ဲ်း� ထားည့််�်ာနေအိ�ခဲ�ထားာ�တို� ်နေရာမှာ�ာ� (နေအိ�ခဲ�အိ���မ်ှာာာ အိသင်း်ထ်ားာ�ရာာ��ါ)

မှုျက််နွေပြေမှုပြ�တ််သီရ့ာာ့နွေအားာင််လု��်�ါ နေဘ��င်း်�လူး�ခြုံခဲး�မှာ�ု��င်း်ရာာ 
ဓာာတို်အိာ�ဖြ�တို်နေတိုာ�်မှာဖုြဖုစွဲ်နေ�စွဲဉ်် သင်း််�း အိသ�နေ��စွဲာ
မှာ�ာ� နေ������နှိ��င်း်ဖု��� သင်း််ရာ�� PGE အိနေ�ာင်း််မှာာာ အိး�နေမှာ�လူ်��� 
အိ�်ဒီ�တို်လူ��်�ါ။ 

မှု�ီနွေလုာင််လုေယ််နွေသီာ ရာာသီ ီပြဖစ္စ်�ါတ်ယ််။ ကြိုက်�့တ်င််ပြ�င််�င််�ါ။

ဘယ််လူ��ကြိုး���တိုင်း်ဖြ�င်း်�င်း်ထားာ�ရာမှာလူ����တို� ်ထား�်နေ�ာင်း်�အိခဲ��်နေတို�ဲ��portlandgeneral.com/prepare*မှာာာ ��ည့်််ရှု�ုါ။ 

Oregon ရာ��ရာာသးဥတို�� ���မှာ���ဖူြ�င်း်�နေဖြခဲာ�်နေသ�ဲလူာပြီး�း� ရှု�တို်တိုရာ�် နေတိုာမှား� နေလူာင်း်�ွမှာ်�တိုာ၊ အိဖြမှာ�်ဖြ���်သာဲ�တိုာနေတို ဲဖြဖုစွဲ်လူာနှိ��င်း်�ါတိုယ််။ 

ရာာသးဥတို�နေဖုာ�်ဖြ��်����ရာ�ာ�တိုာနေတိုနဲေ��ာင်း်် �ွနှိ်��်တို���ရာ����ရာ�ယ်ာနေတို�ဲ�� ��်လူ�်အိသး��ဖြ��ဖု��� နေဘ�မှာ�င်း်�နေတိုာဘ်�ူ���ရာင်း် နေဘ��င်း်�စွဲ�တို်ခဲ�ရာ

မှာနုေ�ာ�်�း���ည့််�လူမှာ်�အိနေ���� �ါဝါခဲလူ�တို်��� ��တို်ဖု���လူ��အိ�်နှိ��င်း်�ါတိုယ််။  

Public Safety Power Shutoff (PSPS, အားမှုျာ�ပြ�ည်း်သီနူွေဘာ�က်င််�နွေစ္စရာန််�ါဝါ�တ့််ေျပြေင််�)လူ���သ���တို�် ဒီးလူ�� ဓာာတို်အိာ�ဖြ�တို်နေတိုာ�်မုှာမှာ� ���

� �ာရားနေ�ါင်း်�မှာ�ာ�စွဲာဲ သ���မှာဟု�တို် ရာ�်နေ�ါင်း်�မှာ�ာ�စွဲာဲ ��ာဖြမှာင်း််နှိ��င်း်တိုာနေ��ာင်း်် ကြိုး���တိုင်း်ဖြ�င်း်�င်း်ထားာ�ဖု��� အိနေရာ�ကြိုး�း��ါတိုယ််။ 

သင်း််အိနေ���� နေဘ��င်း်�လူး�ခြုံခဲး�မှာ�ု��င်း်ရာာ ဓာာတို်အိာ�ဖြ�တို်နေတိုာ�်မှာ ုမှာ�ာ�����တို်သ�်ပြီး�း� ဖြဖုစွဲ်နှိ��င်း်နေဖြခဲအိနှိတရာာယ််မှာ�ာ�တို�ဧ်ရာ�ယ်ာမှာ�ာ� နေဖြမှာ�း���� 

portlandgeneral.com/wildfireoutages*မှာာာ ��ည့်််ရှုနုှိ��င်း်�ါတိုယ််။ 

သီင်် ပြ�င််�င််ထားာ�လု့��ရာ��့င််တ်ာနွေတ်ေက် -

အားစ္စအီားစ္စဉ််�ေ့�ါ ဓာာတို်အိာ�ဖြ�တို်နေတိုာ�်မှာအုိတိုငဲ်း်� သင်း််
မှာ�သာ�စွဲ���� သင်း််အိ�မှာ်နေဘ��င်း်�နေစွဲဖု��� 

• အိထား�ူသဖြဖုင်း်် လူှ�်စွဲစွဲ်ဓာာတို်အိာ�အိသး��ဖြ��ဖု���လူ��အိ�်
တို� ်���်�မှာာနေရာ�အိနေဖြခဲအိနေ�တိုစွဲ်ခဲ� သင်း််မှာာာရာာ�နေ�ရာင်း် 
သ���မှာဟု�တို် ဓာာတို်အိာ�ဖြ�တို်နေတိုာ�်မှာအုိတိုငဲ်း်� အိ�မှာ်
�နေ� အိလူ��်လူ��်ဖု��� သ���မှာဟု�တို် စွဲာသင်း်ဖု��� လူ��အိ�်မှာယ််���ရာင်း် နေ�ရာာ
နေရာ�့နေဖြ�ာင်း်�ဖု��� သငူ်းယ််ခဲ�င်း်�၊ မှာ�သာ�စွဲ�ဝင်း် သ���မှာဟု�တို် �ူည့်း�ယ််�ယ််နေရာ�
နေ�ရာာတိုစွဲ်ခဲ���� အိစွဲးအိစွဲဉ််ကြိုး�����ဲထားာ��ါ။

• ဓာာတို်အိာ�ဖြ�တို်နေတိုာ�်မှာအုိတိုငဲ်း်� နေ��ဘ�်���င်း်ရာာ��ရာ�ယ်ာ�စွဲစည့််�မှာ�ာ�
��� ဓာာတို်အိာ�နေ��နှိ��င်း်နေစွဲဖု��� နေ���ည့်ာလူ��အိ�်ခဲ��်နေတို�ဲ�� အိစွဲးအိစွဲဉ််
��ဲထားာ�ပြီး�း� �ွနှိ်��်တို���ရာ�� Medical Certificate program (နေ��ဘ�်
���င်း်ရာာအိသ�အိမှာာတို်ဖြ���ရှု��ဂရာမှာ်) မှာာာ နေလူှာ�်ထားာ�ဖု��� စွဲဉ််�စွဲာ��ါ။ ဒီးလူ��မှာာ 
ဓာာတို်အိာ�ဖြ�တို်နေတိုာ�်မှာ�ု���တို်သ�်ပြီး�း� �ွနှိ်��်တို���� သင်း်���တို�်ကြွ�စဲွဲာဲ 
��်သယဲ််လူ��်နေ�ာင်း်နှိ��င်း်မှာာာ�ါ။  
�ရှု��ဂရာမှာ်����တို်သ�်ပြီး�း� ���မှာ��သ�ရာာ�ဖု���အိတိုဲ�်  
portlandgeneral.com/medical* �����ည့်််�ါ သ���မှာဟု�တို်  
503-612-3838 ���နေခဲ်����ါ ။ 

• အိရားမှား�စွဲ�်တိုစွဲ်လူး��ဝယ််ဖု��� စွဲဉ််�စွဲာ�ပြီး�း� နေဘ��င်း်�စွဲာဲလူည့််�တို်နှိ��င်း်နေစွဲဖု���
အိတိုဲ�် ထား�တို်လူ��်သရူာ��လူမှာ်�ညွှ�ှ်ခဲ��်အိတို��င်း်� လူ���်�ာ�ါ။

• နေရာအိတို�ဲ် လူှ�်စွဲစွဲ်ဓာာတို်အိာ�သး�� နေရာစွဲ��်���်��� အိာ�ထားာ�နေ�ရာသဖူြဖုစွဲ်
�ါ� အိ�မှာ်နေမှာ�ဲတို�ရာစွဲာာ�် သ���မှာဟု�တို် နေမှာ�ဲဖြမှာ�နေရာ�တို�ရာစွဲာာ�်တို������ အိစွဲာနေ�ွ�
ဖု������နေရာတို���်ဖု��� အိစွဲးအိစွဲဉ််��ဲ�ါ။

• သင်း််နေ�ာင်း်တိုးရာ��ဝဘ်����် သ���မှာဟု�တို် National Fire Protection 

Association၊ Red Cross ��� Ready.gov*ထားးမှာာ အိခဲ��်အိလူ�်
မှာ�ာ� ထား�်မှားရာယ်�ူါ။ 
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* အိဂဂလူ��်ဘာသာဖြဖုင်း််
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