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 عنوان داوطلبان واکنش در شرايط اضطراری سالمندان به
Seniors as Emergency Response Volunteers

بسياری  منبعی ارزشمند در جامعه ما هستند.سالمندان 
سازی برای شرايط اضطراری توانند در اقدامات آمادهمی

عنوان داوطلبان يا رهبران واکنش نشان  کمک کرده و به
  دهند.

 
توانند در ارائه خدماتی در مواقع اضطراری، داوطلبان می

همچون اسکان، پوشاک، منابعی برای حمايت عاطفی، 
ها مرتبط با بحران و به هم پيوستن مجدد خانوادهاطالعات 

  کمک کنند.

  توانم داوطلب شوم؟چگونه می

» خدمات پشتيبانی در شرايط اضطراری«در بريتيش کلمبيا، 
سوزی، سيل، به ساکنانی که به دليل آتشدولت استانی 

اند، خانمان شدهلرزه يا ساير شرايط اضطراری بیزمين
  کند.ارائه میمدت کمک فوری و کوتاه

 
ای برای تبديل شدن به داوطلب رسمی، با يک دفتر منطقه

در ناحيه خود » مديريت شرايط اضطراری بريتيش کلمبيا«
  تماس بگيريد:

www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency
-preparedness-response-recovery/contact-us 

توانم در زمان انجام فعاليت داوطلبانه استرس را چگونه می
  مديريت کنم؟

داوطلب بودن در زمان بروز باليا و شرايط اضطراری 
شما ممکن است به افراد  زا باشد.تواند بسيار استرسمی

همچنين ممکن  ها کار کنيد.ر ناراحت کمک کرده يا با آنبسيا
در  های دشوار کار کنيد.های طوالنی در موقعيتاست ساعت

عين حال، ممکن است در مواجهه با واکنش شخصی خود به 
ممکن  شرايط اضطراری، استرس بيشتری را تجربه کنيد.

خانمانی و ضربه روحی رو به رو است با خسارت مالی، بی
اين زمانی است که بايد مراقب سالمت جسمی و  د.شوي

کنيد قادر به در صورتی که احساس می روانی خود باشيد.
های داوطلبانه نيستيد، از سرپرست خود ادامه فعاليت

  درخواست پشتيبانی و مشاوره کنيد.

  

  آيا هر کسی بايد در شرايط اضطراری داوطلب شود؟

اری و پس از آن، اتکا به داوطلبان در طول شرايط اضطر
تواند استرس يا بار مسئوليت بيشتری را بر دوش افراد می

هر کسی در زمان بروز  ديده در جامعه شما قرار دهد.آسيب
باليا يا شرايط اضطراری، واکنش متفاوتی را از خود نشان 

در چنين مواقعی، ممکن است همه قادر نباشند به  دهد.می
دهند بر د ترجيح میبرخی از افرا ديگران کمک کنند.

  شان تمرکز کنند.نيازهای خود يا خانواده

  برای اطالعات بيشتر

برای کسب اطالعات بيشتر در مورد تبديل شدن به داوطلب 
  نجات امنيت عمومی به مطلب زير مراجعه کنيد:

www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency
-preparedness-response-recovery/volunteers  

 
برای کسب اطالعات بيشتر در مورد آمادگی در شرايط 

به آدرس زير  PreparedBCسايت اضطراری، به وب
  www.gov.bc.ca/PreparedBC مراجعه کنيد: 

 

 


