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ਗਰਜਵ% ਤੂਫਾਨ,  
ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗੜੇ 

ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ 
ਰੱੁਤਦਾਰ ਮੌਸਮ, ਿਜਵ2 ਿਕ ਗਰਜਵ2 ਤੂਫਾਨ, ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗੜੇ ਝਟਪਟ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ  ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤੇ ਪDਾਪਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਨH ਰੀਆਂ ਐਲਬਰਟਾ ਭਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮM 'ਚ ਆ ਜMਦੀਆਂ 
ਹਨ। 

ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ  
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰM ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨM ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਇਕ ਿਕੱਟ ਬਣਾਉ: ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਿਜਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸT ਕਈ 
ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜUਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰVM ਿਤਆਰ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕੱਟ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 
ਵਾਲਾ/ਕਰUਕ ਰੇਡੀਉ/ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਜM  Weatheradio ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਉਸ 
ਸੂਰਤ ਲਈ ਿਕ ਜੇ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।. 

ਪਤਾ ਰੱਖੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜUਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਕਹੜੀ ਥM 'ਤੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟM ਪਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ-ਬਚਾਊ 
ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ  Alberta Emergency Alert  ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨM 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ। 

ਜਦ[ ਲੋਕT ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤ[ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ 
ਫਸਟ ਿਰਸਪMਡਰM, ਿਜਵ2 ਿਕ ਪੁਿਲਸ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਬੂਂਲUਸ ਨੰੂ ਐਮਰਜUਸੀ ਅਤੇ 
ਉਨV M ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪDਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ2ਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ 
ਜMਦਾ  ਹੈ, ਿਜੰਨV M ਨੰੂ ਸਭ ਤ[ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ 

ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦੋ ਤਰVM ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼M ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੌਸਮ 
ਿਸਸਟਮ ਿਜੰਨV M 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮ2 ਲਈ ਬਾਰਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮ2 ਦੇ 
ਗਰਜਵ2 ਤੂਫਾਨ, ਿਜੰਨV M 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਤੱਥ  

• ਲੰਮੇ ਸਮ2 ਦੇ ਮੌਸਮ ਿਸਸਟਮ ਅਕਸਰ ਕਈ ਿਦਨ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਥੋੜVੇ ਜਹੇ ਸਮ2 'ਚ ਹੜV ਿਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦ[ 
ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਮੀ ਹੋਵੇ ਜM ਪਿਹਲM ਹੀ ਿਗੱਲੀ ਹੋਵੇ। 

ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ  

• ਹੇਠ]  ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕM/ਸੁਰੰਗM, ਡਰੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ, ਨੀਵੀਆਂ 
ਥਾਵM, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵM ਤ[ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਿਕ^ਿਕ ਉਹ 
ਹੜV ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜM _ਛਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

• ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨM ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰM ਤ[ ਪਰVM ਰਹੋ।  
• ਬੇਸਮUਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨM ਨੰੂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਡਰੇਨM ਚੈ`ਕ ਕਰੋ। 

ਗਰਜਵ5 ਤੂਫਾਨ  

ਗਰਜ ਉਹ ਖੜਾਕ ਹੈ ਿਜਹੜਾ ਉਦ[ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ[ ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਸੇਕ 
ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਚਨਚੇਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਰਜਵ2 ਤੂਫਾਨ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰੂ 
ਿਬਜਲੀ ਤੂਫਾਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ2 ਿਕ ਮੌਸਮ ਅਿਤ-ਖਰਾਬ ਹੈ ਜM ਨਹT। 

ਗਰਜਵ5 ਤੂਫਾਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ  

• ਅਿਤ ਖਰਾਬ ਗਰਜਵ2 ਤੂਫਾਨ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਾਲਤM ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਿਜਵ2 ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵM, ਗੜੇ, ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨੀ ਬੱੁਲੇ।  

• ਗਰਜਵ2 ਤੂਫਾਨM ਦੀ ਲੜੀ ਕਈ ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
• ਿਸੱਧੀ ਿਦਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵM ਗਰਜਵ2 ਤੂਫਾਨM ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਵਾਵM ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 
ਿਖਿਤਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਤ[ ਪਰV ੇਪਰV ੇਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਗਰਜਵ5 ਤੂਫਾਨ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ  

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਰਜਵ2 ਤੂਫਾਨ ਤ[ ਪਿਹਲM ਰੇਡੀਉ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨM ਦੇ ਪਲੱਗ ਕੱਢ 
ਿਦਉ।  

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਰਜਵ2 ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਿਤੜਕੇ ਸ਼ੀਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ _ਚੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਚੀਜ਼M 
ਤ[ ਪਰV ੇਰਹੋ ਜੋ ਿਡੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ  
ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਚੱਲ (ਸਟੈਿਟੱਕ) ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਿਡਸਚਾਰਜ 
ਹੋਣਾ ਹੈ, ਿਜਹੜਾ 100 ਿਮਲੀਅਨ ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਿਬਜਲੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ  

• ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੈਨH ਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਦੀ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤ[ ਵੀ ਿਜ਼ਆਿਦਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

• ਔਸਤਨ, ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ ਕੈਨH ਡਾ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਗਿੜVਆਂ, ਬਾਰਸ਼M, ਹੜVM, 
ਹਵਾਵM, ਬੱੁਿਲVਆਂ ਅਤੇ ਸਮੰੁਦਰੀ ਤੂਫਾਨM ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਿਮਲਾਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਮੌਤM ਨਾਲ[ ਵੱਧ ਮੌਤM ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸT ਗਰਜ ਨੰੂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤM ਇਸ ਨੰੂ ਇਕ ਖਤਰੇ ਵਜ[ ਲਉ।  
• ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਜੱੁਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ ਤ[ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

ਪDਦਾਨ ਨਹT ਕਰਦੇ। 

ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ  

• ਪੂਰੀ ਤਰVM ਬੰਦ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਵਚ ਪਨਾਹ ਲਵੋ, ਿਜਸ‘ਚ ਵਾਇਿਰੰਗ ਅਤੇ 
ਪਲਿਬੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।  

• ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤ[ ਪਰV ੇਰਹੋ ਿਜਸ‘ਚ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ, ਿਖੜਕੀਆਂ, ਫਾਇਰਪਲੇਸM, ਿਸੰਕM, ਟੱਬM ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਰM ਤ[ ਗੁਰੇਜ਼ 
ਕਰੋ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸT ਿਕਧਰੇ ਬਾਹਰ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਤM _ਚੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਚੀਜ਼M ਦੇ ਨH ੜੇ ਜM 
ਿਜਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨH ੜੇ ਨਾ ਖਲੋਵੋ ਅਤੇ ਖੱੁਲVੇ ਪਾਣੀ ਤ[ 
ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਿਕਸੇ ਨੀਵ2 ਥM‘ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਵੋ।  

• ਗਰਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਤ[ ਮਗਰ[ ਬਾਹਰ ਆ^ਣ ਤ[ ਪਿਹਲM 30 
ਿਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।  

ਗੜੇ  

ਗੜੇ ਤੂਫਾਨੀ ਬੱਦਲM ‘ਚ ਬਣ ਜMਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਪUਦੇ 
ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਲ ਦੇ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਸਿਮਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਗੜੇ 
ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮM ‘ਚ ਪUਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨV M ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤM ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਮੋਟੇ ਗਿੜVਆਂ ਤ[ ਪDਭਾਵਤ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਗਿੜਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ 

• ਗੜੇਮਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਮਈ ਤ[ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
• ਗੜੇ ਮਟਰM ਦੇ ਦਾਣੇ ਿਜੰਨH  ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੇਪਫਰੂਟ ਿਜੰਨH  ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
• ਗੜੇਮਾਰੀ ਘਰM ਅਤੇ ਪDਾਪਰਟੀ (ਸਮੇਤ ਫਸਲM) ਨੰੂ ਪੱੁਜਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ 

ਇਕ ਿਵੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
• ਗੜੇ ਜ਼ਮੀਨ _ਪਰ 100 ਿਕਲੋਮੀਟਰ/ਘੰਟੇ ਜM ਇਸ ਤ[ ਵੱਧ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ 

ਿਡੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
• ਜਦ[ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਤM ਗੜੇ ਸਟਾਰਮ ਡਰੇਨM ਨੰੂ ਡੱਕ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਿਕਆਸੇ ਸਥਾਨਕ ਹੜV ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਗਿੜਆਂ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 

• ਜਦ[ ਗੜੇ ਪੈਣੇ  ਹੋਣ ਤM ਆਪਣੇ _ਪਰ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵੋ। ਪੌਿਦਆਂ, ਕਾਰM ਨੰੂ ਢੱਕਣ 
ਜM ਜਾਨਵਰM ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਾ  ਿਨਕਲੋ।  

• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੰੂ ਿਖੜਕੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ 
ਅਤੇ ਸਕਾਈਲਾਈਟM ‘ਤ[ ਪਰV ੇਰੱਖੋ, ਿਜਹੜੇ ਟੱੁਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

• ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਹT ਤM ਝੱੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਉ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੰੂਹ 
ਹਵਾ ਤ[ ਪਰV ੇਨੰੂ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਅਤੇ ਧੌਣ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ 
ਰੱਖੋ। 

ਿਵੱਤੀ ਿਤਆਰੀ 

• ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤM ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰUਸ ਏਜੰਟ ਨਾਲ  ਗੱਲ ਕਰੋ। 
• ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰUਸ ਪਾਿਲਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, 

ਗੱਡੀ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
• ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤM ਇਕ ਐਮਰਜUਸੀ ਸੇਿਵੰਗ ਅਕਾdਟ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਿਵਚ[ 

ਟUਪਰੇਰੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਦ[ ਤੁਸT ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ[ ਬਾਹਰ 
ਹੋਵੋਗੇ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸT ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤM ਐਮਰਜUਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਿਕਸੇ 
ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬUਕ ਸੇਵਾਵM ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ[ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤM ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਖਰਿਚਆਂ 
ਦੀਆਂ ਰਸੀਦM ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।  

• ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਿਵਸਿਤDਤ ਿਲਸਟ ਿਤਆਰ ਕਰੋ। 
• ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰUਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਪੜਾਵM ਨੰੂ ਜਾਣੋ। 

ਇੰਸ਼ੋਰUਸ ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨH ਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲM ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 
ਉਨV M ਨਾਲ  askibcwest@ibc.ca  'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹT ਜM 1-844-227-

5422 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇੰਸ਼ੋਰUਸ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ  ibc.ca. ਵੇਖੋ। 

 

 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟM ਪੜV:ੋ 

• ਸਮੰੁਦਰੀ ਤੂਫਾਨ  
• ਖਤਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਿਤਆਰੀ, ਿਜਸ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ, ਹੜV, 

ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ। 

ਤੁਸT ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Alberta.ca, ਅਤੇ 

Environment and Climate Change Canada ਤ[ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 


