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1. ለድንገተኛ ችግር ማስጠንቀቂያ ምንድ ነው? 

የድንገተኛ ችግር ማስጠንቀቂያ በሃገር Aቀፍ በተለፎን ማስጠንቀቂያ Aሰጣጥ ዘዴ ሲሆን በድንገተኛ ችግር 
Aገልግሎት ድርጅት በኩል ጥቅም ላይ ይውላል። ይህ Aሰራር ዘዴ የማስጠንቀቂያ መልEክቶችን በቤት ስልክ Eና 
በሞባይል ተለፎን ላይ መልEክት ሲያስተላልፍ ይህም በAካባቢ ክልል ውስጥ ስለተፈጠረ ድንገተኛ ችግር ወይም 
ሊፈጠር ስለሚችል ችግር ማለት Eንድ Eሳት፣ ጎርፍ ወይም ሃይለኛ የAየር ሁኔታ ለውጥ ያሳውቃል። 

 
2. መቸ ነው ድንገተኛ ማስጠንቀቂያ ጥቅም ላይ የሚውለው? 

Aንዴ ለማህበረሰብ ማስጠንቀቅ ለመስጠት ከተወሰነ በኋላ ሃላፊነት ያለው የAገልግሎት ድርጅት ማስጠንቀቂያ 
መሰጠት ያለበትን Aካባቢ በመምረጥ ይወስናል። የድንገተኛ ችግር Aገልግሎት ድርጅት Eንዴት Aድርጎ 
ማስጠንቀቂያ Eንደሚላክ ይወስናል፤ ይህም Eንደ የድንገተኛ ችግሩ ሁኔታ በራዲዮ፣ በድረገጽ ወይም በተለቪዥን 
ማስጠንቀቂያ ይቀርባል። Eንዲሁም በተለፎን ማስጠንቀቂያ መስጠት ካስፈለገም ይወስናል። 
 
የድንገተኛ ችግር ማስጠንቀቂያ ለማህበረሰብ ማስጠንቀቂያ ሊሰጥበት የሚችል የድንገተኛ Aገልግሎት ድርጅቶች 
Aንዱ ዘዴ Eንደሆነና በሁሉም ሁኔታዎች ላይ ግን ጥቅም ላይ Aይውልም። በድንገተኛ ሁኔታዎች ላይ በቂ 
ዝግጅት ማድረግ Eንዳለብዎትና ስለ Aካባቢ ሁኔታዎች ለማወቅ በተለያዩ መረጃ ምንጮች ላይ ያለማቋረጥ 
መጠቀም Aለባቸው። Aንድ ነገር ከማድረግዎ በፊት ማስጠንቀቂያ Eስኪደርስዎ ድረስ መጠበቅ የለብዎም። 

 
3. በቤት ስልክ ላይ Eንዴት የድንገተኛ ማስጠንቀቂያ ይሰራል? 

በተወሰኑ Aካባቢዎች ላይ በቤት ስልክ ላይ በድምጽ የተቀረጸ መልEክት ስለ ድንገተኛ ማስጠንቀቂያ በተመለከተ 
ይቀርባል። የስልክ ጥሪው ምላሽ ካልተሰጠው በቤት ስልክ መስመሩ Aንዴ Eንደገና ይሞከራል። 

 
4. የድንገተኛ ማስጠንቀቂያ Eንዴት በሞባይ ተለፎን ላይ ይሰራል? 

ድንገተኛ ችግር ባለበት Aካባብቢ ውስጥ በሞባይ ተለፎን የድንገተኛ ማስጠንቀቂያ የሚሰራበት ሁለት ዓይነት 
መንገዶች Aሉ። 

- የጽሁፍ መልEክትን በተመዘገበ የAገልግሎት Aድራሻ Aድርጎ ይላካል። 
- በድንገተኛ ችግር ጊዜ የጽሁፍ መልEክትን በመጨረሻ የሚታወቅ Aካባቢ Aድርጎ ይላካል።  

ይህም ጎብኝዎችንና በAካባቢው ለተጓዙ ሰዎችን ያካትታል።  
 

የሞባይል ተለፎን Aውታር ምን ያህል Eንደሚሰራ ተመርኩዞ፤ ችግር ካለበት ውጭ ጽሁፋዊ መልEክትን ማግኘት 
ይችሉ ይሆናል፤ ነገር ግን በዚያን Aካባቢ ካልራቁ ነው። መልEክቱን በጥንቃቄ ማንበብና ምን ዓይነት Eርምጃ 
መውሰድ Eንዳለብዎ መረዳቱ Aስፈላጊ ነው። 

 
5. በቤት ስልክ ላይ የማስጠንቀቂያ መልEክቱ ለምንም Aላገኘሁትም? 

በርስዎ የቤት ተለፎን ላይ የተቀረጸ መልEክት በተለያዩ ምክንያቶ ላይደርስዎ ይችላል: 
 የርስዎ ተለፎን መያዝ  
 የስልክ ጥሪን ስላልመለሱት 
 የርስዎ ቤት ተለፎን ኤሌትሪክ ገመድ ከሌለው የባትሪ ማለቅ ሲከሰት 
 የርስዎ የቤት ተለፎን ከማስጠንቀቂያ የሚካሄድበት ክልል ውጭ ከሆነ ነው። 

በተደጋጋሚ የሚቀርቡ ጥያቄዎች: 
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6. በEኔ ሞባይል ተለፎን የጹሁፍ መልEክቱን ለምንም Aላገኘሁትም? 

በርስዎ ሞባይ ተለፎን የጽሁፍ መልEክት በተለያዩ ምክንያቶ ላይደርስዎ ይችላል: 
 የርስዎ መልEክት ማከማቻ ሳጥኑ ከሞላ 
 የድንገተኛ Aገልግሎት ለሰዎች ማስጠንቀቂያ ለመስጠት ሌላ የማስተላለፊያ ዘዴ መምረጥ ሲችል ይህም 

በወቅቱ ችግር ባለበት Aካባቢ ሊሆኑ ይችላል 
 የርስዎ ሞባይል ተለፎን ከጠፋ ወይም በሞባይል Aውታር ባልታቀፈ Aካባቢ ሊሆን ይችላል 
 ባለፈው የነበሩበት Aካባቢ ላይ የርስዎ ስልክ Eቃ ለድንገተኛ ችግር ጊዜ በታወቀው የማስጠንቀቂያ 

Aካባቢ ውስጥ ካልሆነ 
 የርስዎን Aገልግሎት መስጫ Aድራሻ ወቅታዊ Aለማድረግ ናቸው። 

 
7. ጽሁፋዊ የመልEክት ማስጠንቀቂያ ከተላከ በኋላ Aስፈሪ በሆነበት ቦታ ብጓዝስ ምን ይፈጠራል? 

የጽሁፋዊ መልEክትን Aያገኙም። መልEክት የሚያገኙት Aዲስ የማስጠንቀቂያ መልEክት ሲወጣ ብቻ ሲሆን 
Eንዲሁም ማስጠንቀቂያ በሚሰጥበት Aካባቢ የርስዎ ስልክ Eቃ መሥራት Aለበት። 

 
8. Eኔ የት Eንዳለሁ የድንገተኛ ማስጠንቀቂያ ያውቃልን? ባለሁበት ይከታተላልን? 

Aያውቅም/Aይከታተልም፡ የድንገተኛ ችግር ማስጠንቀቂያ ስለ ግለሰብ ሞባይል ተለፎን ቁጥሮች ከየት ቦታ 
መሆኑን ጥሬ መረጃ Eንደማይዝ ነው። 

 
9.  ሞባይል ተለፎን ጥሪ በማይደርስበት ቦታ ከተጓዝኩ ወይም የምኖር ከሆነ ምን ይፈጠራል? 

የድንገተኛ ችግር ማስጠንቀቂያ Aንድ ዓይነት የድንገተኛ ችግር Aገልግሎት Aሰጣጥ ዘዴ ሲሆን በድንገተኛ ችግር 
Aገልግሎት ድርጅት በኩል ጥቅም ላይ ይውላል። ይህ Aሰራር ዘዴ የማስጠንቀቂያ መልEክቶችን በቤት ስልክ Eና 
በሞባይል ተለፎን ላይ መልEክት ሲያስተላልፍ ይህም በወቅቱ በAካባቢ ውስጥ ስለተፈጠረ ድንገተኛ ችግር ወይም 
ሊፈጠር ስለሚችል ችግር ሊሆን ይችላል። 
 
የድንገተኛ Aገልግሎት በቤት ስልክ ተጠቅሞ በድምጽ የተቀረጸ መልEክት ስለ ድንገተኛ ማስጠንቀቂያ በተመለከተ 
ማቅረብ ይችላል። ሞባይል ተለፎን ጥሪ በማይደርስበት ቦታ የሚኖሩ ከሆነ ታዲያ በኤሌትሪክ ብቻ የማይሰራን 
የቤት ስልክ መስመር ስለመኖሩ ያረጋግጡ። Eንዲሁም የሞባይል ጥሪ በማይደርስበት ቦታ ላይ የሚኖሩ ከሆነ ስለ 
ሞባይል ተለፎን መሻሻል ያለን Aማራጭ ምክር ከAገልግሎት Aቅራቢው ማግኘት ይችላሉ። 
 
ሞባይል ተለፎን ጥሪ በማይደርስበት ቦታ የሚጓዙ ወይም የሚኖሩ ቢሆኑም ታዲያ የማስጠንቀቂያ መልEክትን 
በርስዎ ሞባይ ተለፎን ለማግኘት Aለመተማመኑ ይመረጣል። 
 
ምንም Eንኳን የተለያየ መረጃ ምንጭ ቢኖርም - ማለት Eንደ ራዲዮና ተለቪዥን - በAካባቢ ያለን ሁኔታ 
ለማወቅ በድንገተኛ ችግር ጊዜ ሰዎች በሚገባ መዘጋጀት Aለባቸው። Eርምጃ ከመውሰድዎ በፊት የማስጠንቀቂያን 
መልEክት መጠበቅ የለብዎም። 

 
10. የማስጠንቀቂያ መልEክቱ ከEንግሊዝኛ ባሻገር በሌላ ቋንቋ ይላካል ወይ? 

Aይላክም፡ በድምጽና ጽሁፋዊ የማስጠንቀቂያ መልEክቶች በEንግሊዝኛ ናቸው። 
 
Eንግሊዝኛ መናገር ለማይችሉ የማህበረሰብ Aባላት ከነ ቤተሰቡ፣ ጓደኛና ጎረቤታሞች ስለ ድንገተኛ ችግር ቅድመ 
ዝግጅት Eንዲነጋገሩበት በማበረታታት ታዲያ የድንገተኛ ማስጠንቀቂያ መልክት በሚደርሳቸው ጊዜ Eርምጃ 
ለመውሰድ ይችላሉ። 

 
11. የማስጠንቀቂያ መልEክቱ ምን ይላል? 

የማስጠንቀቂያ መልክቱ ስለ ድንገተኛ ችግር ማካተት ሲችል ምን ዓይነት Eርምጃ Eንደሚወሰድና በበለጠ መረጃ 
ስለማግኘት ያካተተ ነው። 

 
12. የማስጠንቀቂያ መልEክቱ Eውነተኛ ወይም ቀና ሀሳብ ስለመሆኑ Eንዴት Aውቃለሁ? 

ስልክ ጥሪ የሚካሄደው መታወቂያ/ ID ቁጥር ወይም የመልEክት Aስተላላፊው ቁጥሩ ‘0444 444 44’ በርስዎ 
ተለፎን ላይ ይታያል። በመልEክቱ በኩል የበለጠ መረጃ ለማግኘት ወዴት Eንደሚኬድ ይነግርዎታል። የተቀረጸ 
ድምጽ መልEክት በቤት ስልክ ላይ ከመደበኛ የድንገተኛ ማስጠንቀቂያ ምልክት ጋር መላክ ሊጀምር ይችላል። 

 
13. ስለ ድንገተኛ ማስጠንቀቂያ Aሰራር ዘዴ የበለጠ መረጃ የት ማግኘት Eችላለሁ? 

ስለ Aገር Aቀፍ በተለፎን የድንገተኛ ችግር ማስጠንቀቂያ Aሰራር ዘዴ የበለጠ መረጃ በድረገፅ 
www.emergencyalert.gov.au ላይ ይገኛል። 
 


