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ማጠቃለያ
የ Alert Waterloo Region እንደ ጎርፎች፣ ከባድ የአየር ንብረት፣ ወይም ጉልህ የሆነ የሃይል መቆራረጥ ያሉ በትልልቅ የድንገተኛ አደጋዎች ኩነት 
ወቅት ነዋሪዎች አስፈላጊ የህዝብ ጥንቃቄ መልዕክቶች እንዲደርሳቸው የሚያስችል አገልግሎት ነው። ማሳወቂያዎች ለቤት ስልኮች፣ ተንቀሳቃሽ ስልኮች፣ 
በጽሁፍ መልዕክት** እና በኢሜይል ሊደርሱ ይችላሉ። (**መደበኛ የጽሁፍ መልዕክት ተመኖች ከገመድ አልባ አቅራቢዎ ሊተገበሩ ይችላሉ።)
ይህ አገልግሎት በ Waterloo Region ያሉ አድራሻዎችን ብቻ ያሳውቃል ስለዚህም በ Waterloo Region በሚገኝ አድራሻ መመዝገብ 
አለብዎት። ከ Waterloo Region ውጪ ያለ አድራሻ ካስገቡ ማሳወቂያዎች አይደርስዎትም።  
እባክዎ የተሞላ ቅጽዎን ለሚከተለው ያድርሱ ወይም በፖስታ ይላኩ፦ The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency 
Management Office, 150 Frederick Street, Kitchener, ON N2G 4J3 እንዲሁም በ www.alertwr.ca ኦንላይን መመዝገብ ይችላሉ።
የተሟላ የደንበኝነት ምዝገባ ቅጽዎ እስኪታይ ድረስ ከሁለት እስከ አራት ሳምንታት ሊወስድ ይችላል።

የ Alert Waterloo Region የደንበኝነት ምዝገባ ቅጽ Alert
Waterloo Region

የእርስዎ ማብራሪያዎች

መጠሪያ ስም*   የአያት ስም*  

ኢሜይል*   

በ Waterloo Region የእርስዎ አድራሻ

አድራሻ 1*   ከተማ*  

የከተማ መለያ ቁጥር*   ዓይነት* (ለምሳሌ ስራ፣ ቤት)  

አድራሻ 2   ከተማ  

የከተማ መለያ ቁጥር   ዓይነት* (ለምሳሌ ስራ፣ ቤት)  

እኔን የሚያገኙኝ በዚህ ነው (ቢያንስ አንድ ይሙሉ)

*አስፈላጊ መረጃ  

1) የግል የጽሁፍ መልዕክት ( )     -   

2) የስራ የጽሁፍ መልዕክት ( )     -   

3) የስራ ተንቀሳቃሽ ስልክ ( )     -   

4) የግል ተንቀሳቃሽ ስልክ ( )     -   

5) የስራ ስልክ  ( )     -    ext  

6) TTY ( )     -   

7) የቤት ስልክ ( )     -   

8) የስራ ኢሜይል     

9) የግል ኢሜይል     

ከ 18 ዓመት በታች ከሆኑ፣ አገልግሎቱን ለመጠቀም የወላጅዎ ወይም የህጋዊ አሳዳጊዎ ፈቃድ እንዳልዎት ተስማምተዋል። አገልግሎቶቹ 
ከ 13 ዓመት በታች ላሉ ህጻናት የታሰቡ አይደሉም። ከ 13 ዓመት በታች ከሆኑ፣ እባክዎ አገልግሎቱን አይመዝገቡ ወይም አይጠቀሙ።
መረጃዬ እንዴት ጥቅም ላይ ይውላል?
በሚመዘገቡበት ጊዜ የሰጡት መረጃ ተሰብስቧል እና በ Region of Waterloo ውስጥ ላሉ የ Regional Municipality of Waterloo (“Region”)፣ ፖሊስ፣ እና 
ከተሞች እና ከተሞች ከእርስዎ የአገልግሎት አጠቃቀም ጋር በተገናኘ ጥቅም ላይ ይውላል እንዲሁም በ Emergency Management & Civil Protection Act፣ 
1990፣ ክፍል 3(1) መሰረት በትልልቅ ድንገተኛ አደጋዎች ወቅት ለህዝብ ለማሳወቅ ይጠቅማል። 3(1). በዚህ ቅጽ የተሰጠው የግል መረጃ በ Region of Waterloo 
ውስጥ ላሉ ክልል፣ ፖሊስ፣ ከተሞች እና ከተሞች፣ እንዲሁም በዚህ ስርዓት፣ ለሁለቱም ለራሳቸው ማዘጋጃ ቤት ነዋሪዎች እና በአንዳንድ አጋጣሚዎች ከ ማዘጋጃ 
ቤታቸው ውጪ ላሉ ሰዎች ማስጠንቀቂያዎችን ለሚልኩ ይሰጣል። በእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች፣ ማስጠንቀቂያ የተላከላቸውን ግለሰቦች መረጃን ማግኘት ይችላሉ። 
ይህ መረጃ በክልሎች ሶስተኛ ወገን አገልግሎት አቅራቢ ሊዘጋጅ ይችላል።  ይህ የመረጃ ስብስብ የ Municipal Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act እና የ Ontario Municipal Act ጥበቃን የሚያከብር እና በ Emergency Management & Civil Protection Act ህጋዊ ስልጣን ስር ነው።

የግል መረጃዎን በተመለከተ ጥያቄዎች ወደሚከተሉት መቅረብ አለባቸው፦ The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency Management 
Office, 5th Floor, 150 Frederick Street Kitchener, ON N2G 4J3, 519-575-4400፣ ወይም በኢሜይል emergencymanagement@regionofwaterloo.ca

ፊርማ*   ቀን*  


