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Introduction
Since York Region is a very diverse and multicultural community, there are
many languages spoken. On a PDA response, you may encounter family
members who do not speak English as their first language. This booklet
contains 21 languages spoken in York Region and can be used as a personal
guide to assist you in overcoming language barriers with clients during
stressful times.
Please follow these steps:
1.
Find out the client’s language by consulting the Table of Contents
and open the booklet to the appropriate page. Next, point to the
sentence in bold type at the top of the page, which asks the client to
read the printed message.
2.
Each page has a message that introduces you as a Red Cross
volunteer and that you are here to assist them. Point to your name
on your Photo ID so the client will know your name.
3.
The message also contains a number of questions that will benefit
him or her. Pointing to one of the available responses will aid your
client in expressing what is suitable to his or her personal needs.
The English version of the message is on page 9. Please study the message so
you are familiar with it.
Understanding the message in a familiar language will reassure the client that
assistance is present. If an interpreter is needed, you may ask his or her family
members if they can speak English. You can also call the Duty Officer and
ask if there is a DM volunteer available who speaks the language. For other
available interpreter services contact the DM Coordinator.

Ju lutemi lexojeni këtë mesazh
Jemi këtu për t’ju ndihmuar
Jemi vullnetarë të Kryqit të Kuq Kanadez me Ekipin
e Ndihmës Personale në Raste Katastrofash
Ju lutemi shënoni përgjigjen.
A do të donit t’ju ndihmonim?

Po

Jo

Në vartësi të rezultatit të evaluimit të nevojave, jemi të autorizuar t’ju
ndihmojmë me rroba, ushqim dhe strehim emergjent deri 72 orë pas
incidentit.
A do të donit që të marrim përkthyes për ju?

Po

Jo

Do të gjejmë një vend konfidencial të rehatshëm për të diskutuar
nevojat tuaja.

Being able to assist more individuals in need make us more accessible to our
community.

A keni nevojë për transport?

Remember we are “Anywhere, Anytime” and now, in “Any Language”.

Do t’ju sigurojmë transport.

Po

Jo

Albanian
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اﻟرﺟﺎء ﻗراءة ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ

ﻧﺣن ﻣوﺟودون ﻫﻧﺎ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗك
ﻧﺣن ﻣﺗطوﻋون ﻣن اﻟﺻﻠﻳب اﻷﺣﻣر اﻟﻛﻧدي ﻣﻊ ﻓرﻳق اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻛوارث اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ

.ﻣن ﻓﺿﻠك أﺷر إﻟﻰ اﺟﺎﺑﺗك
ﻻ

ﻫﻝ ﺗرﻳد أن ﻧﻘدم ﻟك اﻟﻣﺳﺎﻋدة؟ ﻧﻌم

 ﻧﺣن ﻣﺄذون ﻟﻧﺎ أن ﻧﻘدم ﻟك اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ،اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻘﻳﻳم اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗك
. ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌد اﻟﺣﺎدث72  ﻟﺣواﻟﻲ،ﺣﺎﻻت اﻟﺳﻛن واﻟطﻌﺎم واﻟﻣﻼﺑس اﻟطﺎرﺋﺔ
ﻻ

ﻧﻌم

ﻫﻝ ﺗرﻳد ﻣﻧﺎ أن ﻧﺣﺿر ﻟك ﻣﺗرﺟم؟

.ﺳﻧﺟد ﻣﻛﺎن ﻣرﻳﺢ وﻣﻧﻌزﻝ ﻟﺑﺣث اﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺗك
ﻻ

Arabic
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ﻧﻌم

ﻫﻝ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻝ اﻟﻧﻘﻝ؟

.ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﺄﻣﻳن وﺳﻳﻠﺔ ﻧﻘﻝ ﻟك





 

 

 

 


 

 
  




 

   


 

   


 

Assyrian
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請閱讀此信息
我們在此幫助您
我們是加拿大紅十字會個人灾難援助隊的義工。
請指明您的答案。
您需要我們幫助您嗎？ 是

否

依照您的需求評估結果，我們被授權在事發後最多
72 小時內幫助您解决緊急住宿、食品和衣物方面
的問題。
您需要我們爲您提供一名翻譯嗎?

是

否

我們將找尋一個秘密舒適的場所討論您的需求。
您需要交通服務嗎? 是
我們將爲您安排交通服務。

否

Chinese - Cantonese
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Please Read This Message.

请阅读此信息
我们在此帮助您

We are here to help you.

我们是加拿大红十字会个人灾难援助队的义工。
请指明您的答案。
您需要我们帮助您吗？ 是

Please point to your answer.

否

Would you like us to assist you? Yes

依照您的需求评估结果，我们被授权在事发后最
多 72 小时内帮助您解决紧急住宿、食品和衣物方
面的问题。
您需要我们为您提供一名翻译吗? 是

否

我们将找寻一个秘密舒适的场所讨论您的需求。
您需要交通服务吗? 是 否
我们将为您安排交通服务。
Chinese - Mandarin
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We are Canadian Red Cross volunteers with the Personal Disaster
Assistance Team.

No

Depending on the result of your needs assessment, we are authorized to
assist you with emergency lodging, food, and clothing, up to 72 hours after
the incident.
Would you like us to obtain a translator for you? Yes

No

We will find a private, comfortable place to discuss your needs.
Do you need transportation? Yes

No

We will arrange transportation for you.
English
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Veuillez lire ce message
Nous sommes là pour vous aider

لطفا اين پيام را بخوانيد
ما برای کمک کردن به شما اينجا ھستيم
ما داوطلبين صليب سرخ کانادا بھمراه تيم شخصی برای کمک به
.آسيب ديدگان حادثه ھستيم
.لطفا به جواب مورد نظر خود در اينجا اشاره کنيد
خير

آری

آيآ شما مايل ھستيد که ما برای شما مترجم فراھم کنيم؟
خير
آری
 تا نيارھای شما،ما يک جای راحت و خصوصی پيدا خواھيم کرد
.را مورد بررسی قرار دھيم
آيا شما برای رفت و آمدنتان نيار به وسيله داريد؟
خير
آری
.ما ترتيب وسيله ای برای رفت و آمد شما خواھيم داد
10

Veuillez indiquer votre réponse.
Aimeriez-vous que nous vous aidions?

Oui

Non

آيا مايل ھستيد که ما به شما کمک کنيم؟

 ما مجاز ھستيم که در رابطه با،بسته به نتيجۀ ارزيابی نيازھای شما
 ساعت بعد از حادثه به شما کمک72  غذا و لباس تا،اقامتگاه فوری
.کنيم

Farsi

Nous sommes des bénévoles de la Croix-Rouge canadienne de l’Équipe
d’intervention lors de sinistres individuels

Selon les résultats de l’évaluation de vos besoins, nous sommes autorisés à
vous aider à trouver un logement, des aliments et des vêtements d’urgence,
jusqu’à 72 heures après l’incident.
Souhaitez-vous que nous obtenions les services d’un traducteur pour vous?
Oui

Non

Nous déterminerons un endroit privé et confortable afin de discuter de vos
besoins.
Avez-vous besoin d’un moyen de transport?

Oui

Non

Nous prendrons des dispositions pour vous en ce qui concerne le transport.
French
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Figyelem! Kérjük, olvassa el ezt a közleményt!
Segélynyújtás céljából vagyunk itt A Kanadai Vöröskereszt önkéntesei, a
SzemélyiKatasztrófa Segélycsoportjának tagjai vagyunk
Szíveskedjék a helyes válaszra mutatni
Lehetünk-e valamiben a segítségére?
Igen

Nem

Az incidenst követő 72 órán belül, és az Ön helyzete felmérésétől függően,
felhatalmazásunk van, hogy sürgősségi szállással, élelmiszerrel és
ruhaneművel szolgáljunk Önnek
Van-e szüksége tolmácsra? 		
Igen		

Nem

Keresni fogunk egy megfelelő helyet ahol bizalmasan megbeszélhetjük az Ön
szükségét.
Van-e szüksége közlekedési segítségre?
Igen		

Nem

El fogjuk intézni az Ön közlekedési szükségeit.
Gujarati
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Hungarian
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La preghiamo di leggere questo messaggio
Siamo qui per aiutarla

다음 메시지를 읽어보십시오.
저희가 하는 일은 여러분을 돕는 것입니다.

Siamo volontari della Croce Rossa Canadese e facciamo parte della
squadra di assistenza per le emergenze personali.
La preghiamo di indicare nella sua risposta quanto segue.

저희는 캐나다 적십자 개인재난구호팀
(Personal Disaster Assistance Team) 소속의
자원봉사단입니다.
귀하의 답변을 표시해주십시오.

Desidera essere assistito/a da noi?

Sì

No

저희의 도움을 원하십니까?

A seconda della valutazione delle sue necessità siamo autorizzati ad
assisterla, assicurandole alloggio, cibo e vestiario fino a un massimo
di 72 ore dopo l’incidente.
Desidera che le troviamo un interprete/traduttore?

Sì

No

Troveremo un luogo privato e comodo per parlare delle sue necessità.

Organizzeremo un trasporto per lei.

Italian
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Sì

No

아니오

저희는 귀하의 필요를 평가한 후 그 결과에
따라 사고 후 최고 72 시간 동안 긴급 숙소,
식품 및 의복을 지원해드릴 수 있습니다.
통역을 주선해드릴까요?

Ha bisogno di un trasporto? 		

예

예

아니오

귀하의 필요에 관해 의논할 수 있는 조용하고
편안한 곳을 찾아보겠습니다.
교통편이 필요하십니까?
예
교통편을 주선해드리겠습니다.

아니오

Korean

Korean
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Por favor, leia esta mensagem
Estamos aqui para o(a) ajudar
Somos voluntários da Cruz Vermelha Canadiana e fazemos parte da Equipa de
Socorrro Pessoal É favor apontar para a sua resposta.
Gostaria de obter auxílio da nossa parte?
Sim		

Não

Consoante o resultado da avaliação das suas necessidades, estamos
autorizados a prestar-lhe auxílio em matéria de alojamento, alimentação e
vestuário até 72 horas após o incidente.
Gostaria que lhe arranjássemos um tradutor?
Sim		

Não

Encontraremos um local que seja cómodo e reservado, a fim de podermos
conversar sobre as suas necessidades.
Precisa de transporte?		
Sim		

Não

Providenciar-lhe-emos transporte.

Portuguese
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Punjabi
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Прочитайте, пожалуйста, это сообщение
Мы готовы помочь вам

Por favor lea este mensaje
Estamos aquí para ayudarle

Мы являемся добровольцами Канадского Красного Креста, и
мы представляем команду персональной помощи в
несчастных случаях

Somos voluntarios de los equipos de
intervención en caso de desastres individuales de
la Cruz Roja Canadiense.

Просим вас ответить на следующий вопрос

Por favor apunte hacia su respuesta.

Хотели бы вы, чтобы мы помогли вам?
Да
Нет

¿Desearía que le ayudáramos? Sí

В зависимости от результата оценки ваших потребностей,
мы имеем право, помочь вам найти жилье, пишу и одежду в
течение 72 часов с момента несчастного случая.
Хотели бы вы чтобы мы предоставили вам переводчика?
Да
Нет
Мы найдем уединенное, удобное место для того, чтобы
обсудить с вами ваши потребности.
Нуждаетесь ли вы в предоставлении транспорта?
Да
Нет
Мы обеспечим вас транспортом.

No

En dependencia del resultado de la valoración de
sus necesidades, estamos autorizados a ayudarle
con alojamiento de emergencia, alimentos y
vestido, hasta 72 horas después de ocurrido el
incidente.
¿Desea que le busquemos un traductor?
Sí No
Buscaremos un lugar seguro y privado donde
discutir sus necesidades.
¿Requiere transportación? Sí

No

Le suministraremos transportación.

Russian
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Spanish

Spanish
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தய�ெசய்� இ�த ெசய்திைய� ��க்க�ம்
தய�ெசய்�
ெசய்திைய�
��க்க�ம்
நாங்கள் �தனிந��க்கான
ே�ரழி�இ�த
உதவிக்
கு�� ��ை��
ேசர்�த கேன�ய ெச�சி�ைவத்
உதவேவ
நாங்கள்
இ�க்கி�ே�ாம்
தய�ெசய்�உங்க�க்கு
உங்கள்
�திைல
கு�ியி��க்
கா��ங்கள்.
நாங்கள் �தனிந��க்கான
ே�ரழி� உதவிக்
கு��
��ை��
ேசர்�த
கேன�ய ெச�சி�ைவத்
ெதாண்டர்கள்
ெதாண்டர்கள் உங்க�க்கு உதவேவ நாங்கள் இ�க்கி�ே�ாம்
உங்க�க்கு உதவேவ நாங்கள் இ�க்கி�ே�ாம்
தய�ெசய்� இ�த ெசய்திைய� ��க்க�ம்

தய�ெசய்� இ�த ெசய்திைய� ��க்க�ம்

தய�ெசய்� இ�த ெசய்திைய� ��க்க�ம்

Lütfen Bu Mesajı Okuyun

நாங்கள் �தனிந��க்கான ே�ரழி� உதவிக் கு�� ��ை�� ேசர்�த கேன�ய ெச�சி�ைவத்

நாங்கள் உங்க�க்கு உத�வைத வி�ம்�கி��ர்களா� �ம் இல்ைல

Size yardım etmek için burdayız

உங்க�க்கு
உதவேவ
நாங்கள் இ�க்கி�ே�ாம்
நாங்கள்ெதாண்டர்கள்
�தனிந��க்கான ே�ரழி�
உதவிக்
கு�� ��ை��
ேசர்�த கேன�ய ெச�சி�ைவத்
நாங்கள் �தனிந��க்கான
ே�ரழி��திைல
உதவிக்கு�ியி��க்
கு�� ��ை��
ேசர்�த கேன�ய ெச�சி�ைவத்
தய�ெசய்� உங்கள்
கா��ங்கள்.
ெதாண்டர்கள்
தய�ெசய்� உங்கள் �திைல கு�ியி��க் கா��ங்கள்.
ெதாண்டர்கள்

உங்க�க்கு உதவேவ நாங்கள் இ�க்கி�ே�ாம்

உங்க�க்கு
உதவேவ நாங்கள் இ�க்கி�ே�ாம்
நாங்கள் �தனிந��க்கான ே�ரழி� உதவிக் கு�� ��ை�� ேசர்�த கேன�ய ெச�சி�ைவத்
.

Kişisel Afet Destek Ekibi ile birlikte Kanada Kızıl Haç Örgütü gönüllüleriyiz.

நாங்கள்
உங்க�க்கு
வி�ம்�கி��
ர்களா� �ம் இல்ைல
ெதாண்டர்கள்
தய�ெசய்�
உங்கள்உத�வைத
�திைல கு�ியி��க்
கா��ங்கள்.
நாங்கள் உங்க�க்கு உத�வைத வி�ம்�கி��ர்களா� �ம் இல்ைல

Lütfen cevbınızı gösteriniz.
தய�ெசய்�
உங்கள் �திைல
கு�ியி��க்
கா��ங்கள்.
உங்கள்
ேதைவகளி�
மதி����
��ைவ�
ெ�ா�த்� ேசர்�த
சம்�வத்தி�
�ி� �� ம�ிெச�சி�ைவத்
ேநரங்கள்
�க்கான
ே�ரழி�
உதவிக்
கு��
��ை��
கேன�ய
தய�ெசய்�
உங்கள் �திைல
கு�ியி��க்
கா��ங்கள்.

�வசரகால
உை�விடம்,
உ��
ம��ம்
உைடகைள
வழங்கி உதவிெசய்ய எமக்கு
. வைர, நாங்கள்
உங்க�க்கு
உத�வைத
வி�ம்�கி��
ர்களா�
�ம் இல்ைல
.
தய�ெசய்�
உங்கள் �திைல கு�ியி��க் கா��ங்கள்.
�ங்க�க
ாரம் வழங்க����ள்ள�.
Size yardımcı olmamızı istermisiniz?
நாங்கள் உங்க�க்கு உத�வைத வி�ம்�கி��ர்களா� �ம் இல்ைல
உங்கள்
ேதைவகளி�
��ைவ�
ெ�ா�த்�
�ி� �� ம�ி ேநரங்கள்
நாங்கள்
உங்க�க்குமதி����
உத�வைத
வி�ம்�கி��
ர்களா�சம்�வத்தி�
�ம் இல்ைல
Evet Hayır
உங்கள் ேதைவகளி� மதி���� ��ைவ� ெ�ா�த்� சம்�வத்தி� �ி� �� ம�ி ேநரங்கள்
.
வைர,
�வசரகால உை�விடம், உ�� ம��ம் உைடகைள வழங்கி உதவிெசய்ய எமக்கு
வைர, �வசரகால உை�விடம், உ�� ம��ம் உைடகைள வழங்கி உதவிெசய்ய எமக்கு
நாங்கள்
உங்க�க்கு உத�வைத வி�ம்�கி��ர்களா� �ம் இல்ைல
�ங்க�காரம்
வழங்க����ள்ள�.
�ங்க�காரம் வழங்க����ள்ள�.
உங்கள் ேதைவகளி� மதி���� ��ைவ� ெ�ா�த்� சம்�வத்தி� �ி� �� ம�ி ேநரங்கள்
İhtiyaçlarınızın tesbiti sonucunda size olaydan 72 saat içinde acil kalacak yer,

க்கான ே�ரழி� உதவிக் கு�� ��ை�� ேசர்�த கேன�ய ெச�சி�ைவத்

உங்க�க்காக
ெமாழிெ�யர்��ாளர்
வ�விக்க���வைத
வி�ம்��ர்களா�
gıda ve giyinme konusunda yardım yapmaya yetkiliyiz.
வைர,
�வசரகால உை�விடம்,
உ�� ம��ம்
உைடகைள வழங்கி உதவிெசய்ய
எமக்கு �ம் இல்ைல

உங்கள்�ங்க�
மதி���� ��ைவ� ெ�ா�த்� சம்�வத்தி� �ி� �� ம�ி ேநரங்கள்
. ேதைவகளி�
காரம் வழங்க����ள்ள�.
உங்கள் ேதைவகளி� மதி���� ��ைவ� ெ�ா�த்� சம்�வத்தி� �ி� �� ம�ி ேநரங்கள்
வைர, �வசரகால உை�விடம், உ�� ம��ம் உைடகைள வழங்கி உதவிெசய்ய எமக்கு
உங்க�க்காக
ெமாழிெ�யர்��ாளர்
வ�விக்க���வைத
வி�ம்��ர்களா�
�ம்
இல்ைல
வைர, �வசரகால
உை�விடம்,
உ�� ம��ம்
உைடகைள வழங்கி
உதவிெசய்ய
எமக்கு
இல்ைல
ெமாழிெ�யர்��ாளர்
வ�விக்க���வைத
வி�ம்��ர்களா�
�ம்
உங்கள்
ேதைவகளி�
மதி���� ��ைவ�
ெ�ா�த்� சம்�வத்தி�
�ி� �� ம�ி
ேநரங்கள்
�ங்க�கஉங்க�க்காக
ாரம் வழங்க����ள்ள�.
.
�ங்க�காரம் வழங்க����ள்ள�.

ய்� உங்கள் �திைல கு�ியி��க் கா��ங்கள்.

வைர, �வசரகால உை�விடம், உ�� ம��ம் உைடகைள வழங்கி உதவிெசய்ய எமக்கு

Sizin için bir tercüman ayarlayalım mı?
Evet Hayır

உங்கள்�திைல
ேதைவகைள�
���ி கல��ைரயாட
�ிரத்திேயாகமான, ெசளகாிமான இடத்ைத
� உங்கள்
கு�ியி��க்
கா��ங்கள்.
�ங்க�
காரம் வழங்க����ள்ள�.
உங்க�க்காக
ெமாழிெ�யர்��ாளர்
வ�விக்க���வைத
வி�ம்��ர்களா� �ம் இல்ைல
.
. நாங்கள் வழங்குேவாம்.
உங்கள் ேதைவகைள� ���ி கல��ைரயாட �ிரத்திேயாகமான, ெசளகாிமான இடத்ைத
உங்கள் ேதைவகைள� ���ி கல��ைரயாட �ிரத்திேயாகமான, ெசளகாிமான இடத்ைத
உங்க�க்காக
ெமாழிெ�யர்��ாளர் வ�விக்க���வைத வி�ம்��ர்களா� �ம் இல்ைல
நாங்கள் வழங்குேவாம்.
உங்க�க்காக
ெமாழிெ�யர்��ாளர் வ�விக்க���வைத வி�ம்��ர்களா� �ம் இல்ைல
நாங்கள்
வழங்குேவாம்.
.

உங்க�க்கு உத�வைத வி�ம்�கி��ர்களா� �ம் இல்ைல
உங்க�க்காக ெமாழிெ�யர்��ாளர் வ�விக்க���வைத வி�ம்��ர்களா� �ம் இல்ைல

உங்கள் ேதைவகைள� ���ி கல��ைரயாட �ிரத்திேயாகமான, ெசளகாிமான இடத்ைத
உங்க�க்கு
ே�ாக்குவரத்�� ேசைவ ேதைவ���கி��தா� �ம் இல்ைல

.
ங்க�க்கு
உத�வைத வி�ம்�கி��ர்களா�
�ம் இல்ைல
இல்ைல
.
இல்ைல
நாங்கள் வழங்குேவாம்.
உங்க�க்கு ே�ாக்குவரத்�� ேசைவ ேதைவ���கி��தா� �ம்
உங்க�க்கு ே�ாக்குவரத்�� ேசைவ ேதைவ���கி��தா� �ம்

உங்கள் ேதைவகைள� ���ி கல��ைரயாட �ிரத்திேயாகமான, ெசளகாிமான இடத்ைத
. ேதைவகைள� ���ி
உங்கள்
கல��ைரயாட������
�ிரத்திேயாகமான,
ெசளகாிமான
இடத்ைத
��������
����������
�����
���� ��������
நாங்கள் வழங்குேவாம்.
உங்கள்
ேதைவகைள�
���ி
கல��ைரயாட
�ிரத்திேயாகமான,
ெசளகாிமான இடத்ைத
உங்க�க்கு
ே�ாக்குவரத்��
ேசைவ
ேதைவ���கி��தா�
�ம் இல்ைல
நாங்கள்
வழங்குேவாம்.

İhtiyaçlarınızı görüşmek için size rahat ve özel bir yer bulacağız
Ulaşım ihtiyacınız var mı? Evet Hayır
Size ulaşım hizmeti vereceğiz.

நாங்கள் வழங்குேவாம்.

Tamil

ளி� மதி���� ��ைவ� ெ�ா�த்� சம்�வத்தி�
�ி� �� ம�ி ேநரங்கள்
இல்ைல

உங்க�க்கு ே�ாக்குவரத்�� ேசைவ ேதைவ���கி��தா� �ம்
உங்க�க்கு
20 ே�ாக்குவரத்�� ேசைவ ேதைவ���கி��தா� �ம்

இல்ைல

உங்க�க்கு ே�ாக்குவரத்�� ேசைவ ேதைவ���கி��தா� �ம்

இல்ைல

ல உை�விடம், உ�� ம��ம் உைடகைள வழங்கி உதவிெசய்ய எமக்கு

Turkish
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Xin vui lòng đọc thông điệp này

برائے مہربانی يہ پيغام پﮍھيں
ہم آپ کی مدد کے لئے يہاں ہيں

ہم پرسنل ڈزاسٹر اسسٹنس ٹيم کے ساتھ کينيڈين ريڈ کراس
کے رضاکاران ہيں۔
برائے مہربانی اپنے جواب کی طرف اشاره کريں

کيا آپ ہمارا مدد کرنا پسند کريں گے
جی نہيں
جی ہاں
 ہم آپ،آپ کی ضروريات کے جائزے کے نتائج کو ديکھتے ہوئے
 کھانا اور کپﮍوں ميں مدد دينے کے لئے واقع،کی ہنگامی رہائش
 گھنٹوں تک مجاز ہيں۔72 کے بعد

کيا آپ اپنے لئے ترجمان لينا چاہيں گے ؟
جی ہاں
جی نہيں
ہم عليحده آرام ده جگہ تالش کرسکتے ہيں تاکہ آپ کی
ضروريات کے بارے ميں بات کريں۔
کيا آپ کو ذرائع نقل و حمل کی ضرورت ہے؟
جی ہاں
جی نہيں
ہم آپ کے لئے ذرائع نقل و حمل کا انتظام کريں گے۔
Urdu
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Chúng tôi muốn giúp đỡ bạn
Chúng tôi là những thiện nguyện viên của Hội Hồng Thập Tự Gia Nã Đại làm việc
với Nhóm Trợ Giúp Thiên Tai Cá Nhân.
Xin vui lòng cho chúng tôi biết câu trả lời của bạn.
Bạn có muốn chúng tôi giúp đỡ không?
Có

Không

Tùy vào kết quả của sự thẩm lượng của bạn, chúng tôi được ủy quyền để trợ giúp
khẩn cấp cho bạn về nhu cầu nơi tạm trú, thực phẩm, và quần áo, trong vòng 72 tiếng
đồng hồ sau khi thiên tai xảy đến cho bạn
Bạn có muốn chúng tôi tìm một người thông dịch cho bạn hay không?
Có

Không

Chúng tôi sẽ tìm một nơi yên tĩch, thoải mái để thảo luận về những nhu cầu cần
thiết của bạn.
Bạn có cần phương tiện chuyên chở không?
Có

Không

Chúng tôi sẽ sắp xếp phương tiện chuyên chở cho bạn.
Vietnamese
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Acknowledgment:
Overcoming language barriers is crucial to providing
effective aid to clients during stressful times.
Thank you!

24

Notes:

