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ປະກາດເຕືອນເຖິງປະຊາຊົນທຸກຄົນ ຈະມີລົມພະຍຸພັດ
ເຂົ້າມາໃກ້ໂຮງຮຽນ ໃຫ້ທຸກຄົນລະມັດລະວັງ ແລະ 
ໄປຫາສະຖານທີ່ປອດໄພທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ

ຕ້ົນ, ຟ້າ ພວກລູກຕ້ອງຕັ້ງໃຈຟັງການປະກາດເຕືອນທີ່
ສຳຄັນນ້ີເດີ, ພວກເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ ພວກລູກປອດໄພ, 
ການແຈ້ງເຕືອນຈະບອກໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄວນເຮັດ
ແນວໃດຈຶ່ງຈະປອດໄພ.

ແຕ່ຖ້າພວກລູກຢູ່ກັບ
ແມ່ກ່ໍຈະປອດໄພດີ.

ບາງເທື່ອແມ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳພວກລູກເວລາທີ່ເກີດ
ໄພພິບັດ, ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງມີການວາງ
ແຜນໄວ້ກ່ອນ.

ພວກລູກຕ້ອງຈື່ໄວ້ເດີ, ການຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນທົ່ວ
ໄປມັນຈະບໍ່ປອດໄພ, ພວກລູກ
ຈົ່ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ຕຳຫຼວດ, ທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ
ຫຼື ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ
ທີ່ມີເຄື່ອງ ໝາຍກາແດງ, ຄູ ຫຼືທີ່ມີເຄື່ອງ ໝາຍກາແດງ, ຄູ ຫຼື
ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີເທົ່ານັ້ນ.

ຕົ້ນ, ເຈົ້າຈື່ທີ່ແມ່ບອກພວກເຮົາບ່ໍ? ພວກເຮົາ 
ສາມາດໄປນຳພະນັກງານນ້ີໄດ້, ພວກເພິ່ນ
ຈະບອກ ວິທີຫຼົບລີ້ຈາກລົມພະຍຸນ້ີ.

ໂອ໋! ອາວ, ຂໍໂທດເດີ. 
ຫຼາຍຊາຍເປັນຫຍັງບ່ໍ?

ຊ່ວຍແດ່!! ຕົ້ນຖືກຄົນ
ແລ່ນຕຳຈົນລ້ົມ.

 

ທ່ານໝໍ, ຊ່ວຍ
ເບ່ິງແຍງພວກເຂົາແດ່ເດີ!!

ດ່ັງທ່ີພວກເຮົາໄດ້ຝຶກຊ້ອມຢູ່ເຮືອນເລ້ືອຍໆ,
ພວກລູກຕ້ອງຈ່ືເບີໂທລະສັບຂອງແມ່, ທ່ີຢູ່
ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຈ່ືວິທີຕິດຕ່ໍຫາຍາດ 
ພ່ີນ້ອງຂອງເຮົາ, ຖ້າພວກລູກບ່ໍສາມາດ
ຕິດຕ່ໍຫາແມ່ໄດ້ ພວກລູກກ່ໍຮູ້ວິທີຕິດຕ່ໍຫາ
ພວກເພ່ິນແລ້ວ ແລະອີກຢ່າງໜ່ຶງໂຮງຮຽນ
ກ່ໍເປັນບ່ອນທ່ີປອດໄພ ສຳລັບພວກລູກ.ກ່ໍເປັນບ່ອນທ່ີປອດໄພ ສຳລັບພວກລູກ.

ອຸ໊ຍ !!

ແຕ່ກໍມີຜູ້ໃຫຍ່ຫຼາຍຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ 
ເຮົາໃຫ້ພວກເພິ່ນຊ່ວຍກໍໄດ້.

ເຈົ້າຄວນຈະເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກບາດເຈັບ, ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງ
ນ້ອຍແລ້ວຈະບໍ່ມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະໃນຄວາມເປັນຈິງ ເດັກຍິງແລະເດັກຊາຍຄວນໄດ້ຮັບ
ການເບ່ິງແຍງເປັນພິເສດ ແລະມັນກໍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ຄືພວກເຮົາ.



ອ໋າວ!!
ມີຫຍັງ

ເກີດ ຂຶ້ນ ?

ສະບາຍດີນ້າສາວແມ່ນທ່ານໝໍເດີ, ຫຼານເຫັນເຄ່ືອງໝາຍນ້ີບໍ? ມັນແມ່ນ
ເຄື່ອງ ໝາຍຂອງໜ່ວຍແພດ.ເຂ້ົາມາທາງໃນນຳນ້າສາວກ່ອນ, ໂຮງຮຽນ
ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ, ແລ້ວນ້າສາວຊິກວດເບ່ິງບາດແຜໃຫ້.

ແລ້ວລະເດີ.

ໂດຍ, ຂອບໃຈ!

ຕອນນີ້ລົມ ພະຍຸໄດ້ຜ່ານໄປແລ້ວ ພວກເຮົາຈະມາເຕົ້າໂຮມ
ກັນຢູ່ໂຮງຮຽນ, ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນຄ່ອຍໆມາຢ່າງລະມັດລະວັງ.

ດີໃຈທີ່ທຸກຄົນປອດໄພ, ແຕ່ວ່າມີອາຄານບ້ານເຮືອນ
ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ນີ້ ຖືກ ທຳ ລາຍຫຼາຍຫຼັງ.

ເພາະວ່າໃນສະຖານະການແບບນ້ີ 
ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກ
ການເກັບມ້ຽນສິ່ງທີ່ເສຍຫາຍຈາກລົມ
ພາຍຸ ຫຼື ອາດຈະມີຄົນເຂ້ົາມາທຳຮ້າຍ
ພວກເຈົ້າໄດ້ຖ້າພວກເຈ້ົາບ່ໍຢູ່ໃນ
ສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພ ສິ່ງທ່ີສຳຄັນ
ອີກອັນໜຶ່ງ ຄວນມີສະຖານທີ່ໃຫ້ອີກອັນໜຶ່ງ ຄວນມີສະຖານທີ່ໃຫ້
ເດັກຍິງແລະເດັກຊາຍໄດ້ຫຼິ້ນ, ຮຽນຮູ້
ທັກສະໃໝ່ໆ, ໄດ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຕົນ
ກັບຄູຜູ້ທີ່ສາມາດຮັບຟັງໄດ້.

ລູກກ່ໍຮູ້ສຶກດີຄືກັນ ເພາະເຖິງແມ່ນວ່າ
ສະຖານ ທີ່ໃກ້ຄຽງພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບການອະນາໄມ ແຕ່ກ່ໍຍັງມີສະຖານທີ່
ປອດໄພໄວ້ສຳລັບເດັກນ້ອຍ, ລູກຄິດວ່າ
ລູກຈະໄປເລົ່າຄວາມ ຮູ້ສຶກໃຫ້ນາຍຄູຟັງ
ກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນມື້ນີ້ ແລະລູກກ່ໍ
ຈະໄດ້ຫຼິ້ນກັບໝູ່ເພື່ອນນຳ ອີກ.ຈະໄດ້ຫຼິ້ນກັບໝູ່ເພື່ອນນຳ ອີກ.

ແລ້ວໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາ 
ຍັງຈະເປີດຮຽນເປັນປົກກະຕິບໍ?

ແມ່ດີໃຈທີ່ພວກເຮົາທຸກ
ຄົນກັບມາຢູ່ນຳກັນຢ່າງ 
ປອດໄພ, ແມ່ພູມໃຈທີ່
ພວກລູກເຊ່ືອຟັງ, 
ເຮັດຕາມທີ່ແມ່ບອກ 
ແລະ ໂອ້ລົມກັບຄົນທ່ີ
ເຊ່ືອຖືໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.ເຊ່ືອຖືໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.

ລູກຮູ້ສຶກດີຫຼາຍທີ່ທຸກຢ່າງໄດ້ຈົບລົງແລ້ວ! 
ໃນມື້ນ້ີ, ລູກໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບ
ວິທີການຮັກສາຕົນເອງໃຫ້ປອດໄພໃນເວລາ
ເກີດໄພພິບັດ.

ເປັນຫຍັງ ຈ່ຶງຕ້ອງໃຫ້
ສະເພາະແຕ່ເດັກນ້ອຍ?

ຕ້ົນລົ້ມ ແລະ ເຈັບຫົວເຂ່ົາ, ແຕ່ທ່ານ
ໝໍໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາແລ້ວ.

ຖາມໄດ້ດີຫຼາຍຟ້າ, ໂຮງຮຽນພວກເຮົາຈະເປີດຮຽນຄືເກ່ົາ, ແຕ່ຈະມີການຮຽນ-ການ
ສອນນ້ອຍລົງໃນ 2-3 ອາ ທິດນ້ີ ແລະບາງວິຊາຈະບໍ່ສາມາດສອນໄດ້ ເນື່ອງຈາກ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລົມພະຍຸ, ດັ່ງນ້ັນພວກເຮົາກ່ໍໄດ້ກຽມສະຖານທີ່ປອດໄພ
ໄວ້ສຳລັບເດັກນ້ອຍໂດຍສະເພາະແລ້ວ.



ໃຈຄວາມສໍາຄັນ

International Federation of
Red Cross and Red Crescent Societies

IFRC Country Cluster Support Team, Ocean Tower I, 5th floor
170/11-12 Sukhumvit soi 16, Klong-toey, 10110 Bangkok, Thailand
Tel: +66 2661 8201 Fax: +66 2 661 9322
Contact person: Mr. Marwan Jilani, Head of Country Cluster Support Team, marwan.jilani@ifrc.org

ດ້ານ ລຸ່ມນີ້ແມ່ນ ໃຈ ຄວາມ ທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ ຕ້ອງ  ຈົດ ຈຳ ເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ ຊາຍແລະເດັກ ຍິງໃນ ເວ ລາ ເກີດ ໄພ ພິ ບັດ, ສຶກສາໃຫ້ດີ ເພາະ
ຄຳ ແນະ ນຳ ເຫຼົ່າ ນີ້ຈະ ຊ່ວຍ ປົກ ປ້ອງ ຕົວທ່ານແລະຄອບ ຄົວຂອງທ່ານໄດ້.

● ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
● ຕ້ອງ ໃຫ້ ບູ ລິ ມະ ສິດ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປົກ ປ້ອງ ເດັກ ນ້ອຍໃນ ການ ກະ ກຽມ ແລະ ຮັບ ມື ກັບ ໄພ ພິ ບັດ
● ຕ້ອງ ຮັບ ປະ ກັບ ວ່າ  ທັງ ຜູ້ ໃຫຍ່ແລະເດັກ ນ້ອຍຮູ້ ຈັກ ວິ ທີ ການ ປົກ ປ້ອງ ເດັກ ນ້ອຍ ແລະສາ ມາດ  ຂໍຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ດ້ານຄວາມປອດໄພໄດ້ ໃນທຸກເລື່ອງ
● ນຳ ໃຊ້ມາດ ຕະ ການ ຂອງ ທ້ອງ ຖິ່ນເພື່ອ ການ ປົກ ປ້ອງ ເດັກ ນ້ອຍ

www.ifrc.org
Saving lives, changing minds.
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