
  Pang-emergency na Plano ng Pamilya:  
Checklist sa Paglikas 
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  Ang sumusunod ay iminumungkahing listahan ng mga bagay na maaari mong isaalang-alang na dalhin 

sa iyong Pang-emergency na Supply Kit kapag lumikas ka. Upang “mapagaan ang iyong dala,” maaari 

mong i-scan ang mahahalagang dokumento at larawan, i-encrypt ang mga file at i-store ang mga ito sa 

isang flash drive, laptop, o tablet para madaling mabitbit.  

Mga Susi 

Mga Larawan

Cash 

Mga credit card 

Mga Social Security card 

Mga lisensya sa pagmamaneho

Mga State ID card 

Mga Pasaporte 

Mga Medikal na Rekord/bakuna

Mga numero ng reseta/doktor

Mga card ng insurance sa kalusugan

Mga policy ng insurance sa sasakyan

Mga policy ng insurance sa bahay

Mga policy ng life insurance 

Imbentaryo ng bahay (para sa pag-recover ng insurance) 

Real estate/mga property deed/mga titulo 

Mga dokumento ng mortgage 

Mga titulo ng sasakyan 

Mga numero ng bank account

Mga dokumento ng loan (halimbawa ay sasakyan)   

Mga living trust

Mga will 

Powers of Attorney

Mga Paunang Direktiba

Mga income tax return

Mga diploma/sertipiko

Mga sertipiko ng kapanganakan

Mga Sertipiko ng Kamatayan

Mga rekord ng pag-ampon

Mga lisensya ng kasal

Mga kautusan sa diborsyo 

Mga rekord ng serbisyo militar

Mga dokumento ng pagkamamamayan 

Mga pamumuhunan/IRA statement

Mga stock at bond certificate

Mga U.S. Savings Bond

Mga dokumento ng plano sa pensyon

Mga lisensya sa negosyo

Mga Kontrata 

Imbentaryo ng Bahay*  

*  Ipinapayong maghanda ng imbentaryo ng bahay para sa mga layunin ng pag-recover ng 
insurance. Ito ay maaaring isang simpleng naka-itemize na listahan ng mga nilalaman ng 
iyong bahay o isang larawan /video na nagpapakita ng mga laman nito.  
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