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Classification: Public - Punjabi 

  

ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼, 
ਅਤੇ ਬਰਫ-ਜਮਾਊ ਹਨ1 ਰੀਆਂ  

ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ 

ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਬਰਫ-ਜਮਾਊ ਹਨ5 ਰੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵ8 ਅਤੇ :ਡਦੀ ਬਰਫ ਇਹ 
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝਟਪਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪEਾਪਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਤ-ਖਰਾਬ ਤੂਫਾਨ ਐਲਬਰਟਾ ਭਰ 'ਚ ਅਕਸਰ ਆLਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਣ-ਿਕਆਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦM ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੱੁਤ ਤM ਬਗੈਰ ਆ ਜ8ਦੇ 
ਹਨ। 

ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ  

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ8 ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਦਮ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨ8 ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ  ਕਰਨਗੇ।  

• ਖਤਿਰਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣੋ: ਖਤਿਰਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੰੂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਨੁਮਾਨੀਆਂ ਚੀਜ਼8 ਸਬੰਧੀ ਿਤਆਰੀ ਹੈ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਇਕ ਯੋਜਨ8 ਬਣਾਉ: ਇਕ ਯੋਜਨ8 ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਿਕਸੇ ਐਮਰਜVਸੀ ਜ8 
ਿਬਪਤਾ ਦੇ ਤਣਾਉ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।  

• ਇਕ ਿਕੱਟ ਬਣਾਉ: ਕੁਝ ਸਾਧਾਰਨ ਿਜਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸW ਕਈ 
ਤਰX8 ਦੀਆਂ ਐਮਰਜVਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇਰੀ ਤਰX8 ਿਤਆਰ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਕੱਟ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 
ਵਾਲਾ/ਕਰVਕ ਰੇਡੀਉ/ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਜ8 ਵੈਦਰਰੇਡੀਉ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੂਰਤ 
ਲਈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਪਤਾ ਰੱਖੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜVਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਕਹੜੀ ਥ8 'ਤੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ8 ਪਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ-ਬਚਾਊ 
ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ  ਐਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜVਸੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ8 ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉ। 

ਜਦM ਲੋਕW ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤM ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ 
ਫਸਟ ਿਰਸਪ8ਡਰ8, ਿਜਵ] ਿਕ ਪੁਿਲਸ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਬੂਂਲVਸ ਨੰੂ ਐਮਰਜVਸੀ ਅਤੇ 
ਉਨX 8 ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪEਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ]ਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ 
ਜ8ਦਾ  ਹੈ, ਿਜੰਨX 8 ਨੰੂ ਸਭ ਤM ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ 6ਡਦੀ ਬਰਫ  
ਬਿਲਜ਼ਰਡ ਵਾਰਿਨੰਗ ਉਦM ਜਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦM ਪੈ ਰਹੀ ਜ8 :ਡ ਰਹੀ ਬਰਫ, 
ਿਜਸ ਨਾਲ 40 ਿਕ.ਮੀ./ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵ8 ਵੀ ਹੋਣ, ਦੇ 4 ਘੰਿਟਆਂ 

ਜ8 ਵੱਧ ਸਮ] ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ। ਿਦੱਖਣਾ ਆਮ ਕਰਕੇ 400 ਮੀਟਰ 
ਜ8 ਇਸ ਤM ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਰਿਹ ਜ8ਦਾ ਹੈ।  

ਕੋਈ ਬਲੋਇੰਗ ਸਨ̂ਅ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਉਦM  ਜਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦM :ਡਦੀ ਬਰਫ, 
ਿਜਸ ਨਾਲ 30 ਿਕ.ਮੀ./ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵ8 ਵੀ ਹੋਣ, ਦੇ 3 ਘੰਿਟਆਂ 
ਜ8 ਵੱਧ ਸਮ] ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਦੱਖਣਾ ਆਮ ਕਰਕੇ 800 
ਮੀਟਰ ਜ8 ਇਸ ਤM ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਰਿਹ ਜ8ਦਾ ਹੈ। 

ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ  

• ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਉਦM ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦM ਅਸਮਾਨ  ਸਾਫ ਹੋਵੇ।  
• ਚੌੜੇ ਖੱੁਲXੇ ਏਰੀਏ 'ਚ :ਡਦੀ ਬਰਫ ਜ8 ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ 

ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਾ (ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਿਦਸਣਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! 

ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸW ਿਕਸੇ ਪ]ਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਜ8 :ਡਦੀ 
ਬਰਫ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਹੈ, ਤ8 ਤੁਸW ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬਲਿਡੰਗ8, ਿਜੱਥੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਮਆਨ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਜM 
ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

• ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੰੂ ਿਦਨ ਵੇਲੇ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਉ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜਣੇ ਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਸਮ] ਬਾਰੇ ਜਾਣੰੂ ਕਰ ਿਦਉ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ( ਅਿਤ-ਖਰਾਬ ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਸ 
ਗਏ ਹੋ, ਤ; ਸ਼;ਤ ਰਹੋ! ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 
ਬਾਦ ਇੰਜਨ ਨੰੂ ਚਲਾਈ ਜਾਉ ਅਤੇ ਧੰੂਏ ਤE ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਧੰੂਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ 
ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਜ਼ਾ  ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਿਦਉ। 

ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ-ਜਮਾਊ ਤੂਫਾਨ  

ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਉਹ ਬਾਰਸ਼ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਇਕ ਗਰਮ ਤਿਹ ਦੇ ਿਵਚM ਦੀ 
ਲੰਘ ਕੇ ਜਮਾਊ ਦਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਤਿਹ (0 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲੀਸੀਅਸ ਤM ਹੇਠ8) ਿਵਚM 
ਲੰਘਦੀ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਿਵਚਲੇ ਤਲ8 ਜ8 ਚੀਜ਼ ਿਜਸ ਨੰੂ ਵੀ ਉਹ ਛੰੂਹਦੀ ਹੈ, 'ਤੇ ਆ 
ਕੇ ਇਕ ਤਿਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੰਮ ਜ8ਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ "ਗਲੇਜ਼ ਆਈਸ" ਆਖਦੇ ਹਨ। 
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ਇਕ ਬਰਫ-ਜਮਾਊ ਹਨ- ਰੀ ਉਦM ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦM ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਵੱਡੀ 
ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਹਵਾ, 
ਬਰਫੀਲੀ ਧੰੁਦ, ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ-ਜਮਾਊ ਹਨ; ਰੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ  

• ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਿਜੱਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ :ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ 
ਬਣਾਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ-ਜਮਾਊ ਹਨ5 ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਫੀਲੀ 
ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਿਤ-ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਸੜਕ8 ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਤਲਕਵੀਆਂ 
ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਤM ਬਣੀ ਬਰਫ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਲ :ਪਰ ਜੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਸਾਈਡਵਾਕ8 ਅਤੇ ਪਾਥਵੇਆਂ ਨੰੂ ਿਡੱਗਣ ਅਤੇ ਿਤਲਕਣ ਲਈ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ 
ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।  

• ਬਰਫ-ਜਮਾਊ ਹਨ5 ਰੀ 'ਚ, ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਤM ਬਿਣਆ ਖਤਰਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬੰਦ 
ਹੋਣ ਤM ਮਗਰM ਘੰਿਟਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥM ਤੱਕ ਿਕ ਿਦਨ8 ਲਈ ਵੀ ਬਿਣਆਂ ਰਿਹ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫ-ਜਮਾਊ ਹਨ; ਰੀ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 

• ਜਦM ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ 'ਚ ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਤ8 ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤM ਗੁਰੇਜ਼ 
ਕਰੋ। 

• ਜਦM ਹਨ5 ਰੀ ਰੁਕ ਜ8ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤM ਮਗਰM ਕਈ ਘੰਿਟਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਤ8 
ਿਕ ਸੜਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ8 ਨੰੂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕੀ ਹਾਲਤ8 ਨਾਲ 
ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮ8 ਿਮਲ ਜਾਵੇ।  

• ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤ8 ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤM ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੰੂ। ਟਾਿਲਆ 
ਨਹW ਜਾ ਸਕਦਾ ਤ8 ਅਿਤ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।  

- ਤਾਰ8, ਿਬਲਿਡੰਗ8 ਤੇ ਬਰਫ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੀਟ8, ਦਰੱਖਤ8 ਦੀਆਂ 
ਟਾਹਣੀਆਂ ਜ8 ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ8 ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ :ਪਰ ਹੋਣ ਉਨX 8 ਵੱਲ 
ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੀਆਂ ਟੱੁਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜ8 ਿਬਨ8 ਿਚਤਾਵਨੀ ਉਪਰ 
ਿਡੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਕਦੇ ਵੀ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੰੂ ਨਾ ਛੂਹੋ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਜਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਿਤ ਦੀ ਠੰਡ 
ਐਲਬਰਟਾ 'ਚ ਐਕਸਟEੀਮ ਕੋਲਡ ਵਾਰਿਨੰਗ ਉਦM ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ8ਦੀ ਹੈ, ਜਦM 
ਹਵਾ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਮਨਫੀ 40 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜ8 ਇਸ ਤM ਵੱਧ ਠੰਡਾ ਹੋ 
ਜਾਣ ਜ8 ਿਵੰਡ ਿਚੱਲ ਇੰਡੈਕੈਸ ਦੇ ਮਨਫੀ 40 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜ8 ਇਸ ਤM ਵੱਧ 
ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਅਿਤ ਦੀ ਠੰਡ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ  

• ਇੱਥM  ਤੱਕ ਨੀਵ8 ਤਾਪਮਾਨ ਸਰਦ-ਰੱੁਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਿਨਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜ8 ਲੇਟ ਫਰਵਰੀ 'ਚ।  

• ਅਿਤ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਰ ਮੌਸਮ8 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਵ] ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ, 
ਬਰਫ-ਜਮਾਊ ਹਨ5 ਰੀਆਂ ਜ8 ਬਰਫੀਲੀ ਧੰੁਦ, ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਜ8 
ਫਰੌਸਟਬਾਈਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਬਰਫੀਲੀ ਧੰੁਦ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਮਨਫੀ 30 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤM ਹੇਠ8 ਿਗਰ 
ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬਰਫ ਦੇ ਿਨaਕੇ ਿਨaਕੇ ਕਣ8 ਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਬਰਫੀਲੀ ਧੰੁਦ ਝਟਪਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਜ਼ੀਰੋ 
ਦੇ ਨ5 ੜੇ ਤੱਕ ਿਗਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਿਤ ਦੀ ਠੰਡ ਵੇਲੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 
• ਅਿਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਨaਘੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੋ।  
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤ8 ਸਹੀ ਪEਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉ 

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਲੋੜM ਵੱਧ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਉ। 

ਿਵੱਤੀ ਿਤਆਰੀ  

• ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ8 ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰVਸ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
• ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰVਸ ਪਾਿਲਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, 

ਗੱਡੀ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
• ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ8 ਇਕ ਐਮਰਜVਸੀ ਸੇਿਵੰਗ ਅਕਾbਟ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਿਵਚM 

ਟVਪਰੇਰੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਦM ਤੁਸW ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚM ਬਾਹਰ 
ਹੋਵੋਗੇ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸW ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤ8 ਐਮਰਜVਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਿਕਸੇ 
ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬVਕ ਸੇਵਾਵ8 ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰM ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ8 ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਖਰਿਚਆਂ 
ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ8 ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।  

• ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਿਵਸਿਤEਤ ਿਲਸਟ ਿਤਆਰ ਕਰੋ। 
• ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰVਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਪੜਾਵ8 ਨੰੂ ਜਾਣੋ। 

ਇੰਸ਼ੋਰVਸ ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨ5 ਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ8 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 
ਉਨX 8 ਨਾਲ  askibcwest@ibc.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹW ਜ8 1-844-227-5422 

'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇੰਸ਼ੋਰVਸ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  

ibc.ca. ਵੇਖੋ। 

 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ8 ਪੜX:ੋ 

• ਅਿਤ-ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ 

• ਟੌਰਨd ਡੋ 
• ਗਰਜਵ] ਤੂਫਾਨ, ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗੜੇ  

ਤੁਸW ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Alberta.ca, ਅਤੇ 

Environment and Climate Change Canada ਤM ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।  


