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ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ 

ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ 

ਬੰਦੀ ਪਾਣੀ ਜ2 ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜ2 ਲੰਮੇ ਸਮ9 ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ 
ਇਕੱਲੀ ਪ@ਾਪਰਟੀ, ਿਬਲਿਡੰਗ ਜ2 ਿਕਸੇ ਸਾਰੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨੰੂ ਪ@ਭਾਵਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਈ ਤਰI2 ਖਤਰੇ, ਿਜਵ9 ਿਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵ2, ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼, ਅਤੇ 
ਹੜI ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨ2 ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਿਬਜਲੀ 
ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੋਰਨ2 ਕਾਰਨ2 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਪਮਾਨ 

‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਈਪ2 ਨੰੂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 
ਵਾਟਰ ਮੇਨ ਦੇ ਟੱੁਟਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਿਕਸੇ ਬੰਦੀ ਤ. ਪਿਹਲ1 

ਬੰਦੀ ਵਾਪਰਨ ਤR ਪਿਹਲ2 ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ।  

• ਗੰਭੀਰ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਪ@ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 

Alberta Emergency Alert ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 
• ਪਤਾ ਲਗਾਉ ਿਕ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜSਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ2 ਿਕੱਥੇ ਪਾUਦੀ ਹੈ।  
• ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨ2 ਬਣਾਉ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੋ।  
• ਇਕ  emergency kit ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੀ ਸਮਾਨ, ਿਜਵ9 ਿਕ ਖਾਧ-

ਪਦਾਰਥ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ/ਕਰSਕ ਰੇਡੀਉ/ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਵਧੀਕ 
ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ।  

• ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ (ਸਮੇਤ ਪਾਲਤੂ) ਲਈ ਪੀਣ, ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ 

• ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ2 ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। 
• ਇਕ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨX ਔਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉ, ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਬੈਕਅੱਪ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।  
• ਆਪਣੀ ਯੂਿਟਲਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਰੱਖੋ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸZ ਐਲੀਵੇਟਰ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ2 ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਇਕ 

ਬੈਕਅੱਪ ਯੋਜਨ2 ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।  
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਿਤ-ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਰੂਰਤ2 ਹਨ ਤ2 ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਰਟ 

ਪ@ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਈਨਅੱਪ ਕਰੋ।  
• ਆਪਣੇ ਜੈਨਰੇਟਰ2, ਹੀਟ ਅਤੇ ਅਿਤ-ਗੰਭੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਲਈ 

ਬੈਕਅੱਪ ਪਾਵਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰੱਖੋ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤ2 ਉਸ ਦੀ ਟSਕੀ ਭਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ ਲਈ 
ਿਕ ਜੇ ਿਫਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ2 ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜ2 ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ 
ਇਕ ਐਮਰਜSਸੀ vehicle kit. ਕੋਲ ਰੱਖੋ। 

ਿਵੱਤੀ ਿਤਆਰੀ 

• ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ2 ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰSਸ ਏਜੰਟ ਨਾਲ  ਗੱਲ ਕਰੋ। 
• ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰSਸ ਪਾਿਲਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ, 

ਗੱਡੀ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
• ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ2 ਇਕ ਐਮਰਜSਸੀ ਸੇਿਵੰਗ ਅਕਾ]ਟ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਿਵਚR 

ਟSਪਰੇਰੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਦR ਤੁਸZ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚR ਬਾਹਰ 
ਹੋਵੋਗੇ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸZ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤ2 ਐਮਰਜSਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਿਕਸੇ 
ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬSਕ ਸੇਵਾਵ2 ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰR ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ2 ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਖਰਿਚਆਂ 
ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ2 ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।  

• ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਿਵਸਿ`ਰਤ ਿਲਸਟ ਿਤਆਰ ਕਰੋ। 
• ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰSਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਪੜਾਵ2 ਨੰੂ ਜਾਣੋ। 

ਇੰਸ਼ੋਰSਸ ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨa ਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ2 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 
ਉਨI 2 ਨਾਲ  askibcwest@ibc.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹZ ਜ2 1-844-227-5422 

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

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨ( ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਿਹਰੀਲੇ ਅਸਰ ਰੋਕਣਯੋਗ ਹਨ। 
ਜੈਨਰੇਟਰ, ਕ;ਪ ਸਟੋਵ ਜ> ਬਾਰਿਬਕਊ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਚੀਜ਼> ਨਹE; ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਅਤੇ ਓਵਨ ਹੀਟ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸਰੋਤ 
ਨਹE ਹਨ। 

ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 

ਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੀਟ, ਪਾਣੀ, ਬੱਤੀਆਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ 
ਿਡਵਾਈਸ2 ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ2 ਤR ਿਵਗੱੁਚੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਲੰਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ2, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ2, ਬSਕ2 ਅਤੇ ਏ 
ਟੀ ਐbਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ2 ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮੱਿਸਆ ਿਨਵਾਰਨ 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨa ਬਰਹੱੁਡ ‘ਚ ਿਬਜਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਚ 
ਨਹZ, ਤ2 ਆਪਣੇ ਬਰੇਕਰ ਚੈbਕ ਕਰੋ।  

• ਆਪਣੀ ਯੂਿਟਲਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਦਾ 
ਿਵਘਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨa  ‘ਤੇ ਿਪਆ ਹੈ ਜ2 ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ@ਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਹੀ ਪ@ਭਾਿਵਤ 
ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

• ਇਕ ਬੱਤੀ ਅੰਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਰਵਾਰ ਚਲਾਈ ਰਿਹਣ ਿਦਉ ਤ2 ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਅਤੇ ਯੂਿਟਲਟੀ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਦR ਿਬਜਲੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹੋ ਜ2ਦੀ 
ਹੈ।  

• ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਐਪਾਇੰਸ ਨਾ ਵਰਤੋ ਿਜਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਜਾਣ ਿਕ ਕਦ. ਜਾਣਾ ਹੈ 

ਅਿਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜ2 ਠੰਡ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ2, ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜ2 ਉਨI 2, ਿਜੰਨI 2 
ਨੰੂ ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ2 ਹਨ, eਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾUਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਿਜਥੇ ਤਸZ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਥR ਛੱਡਣਾ ਸੁਰੱਿਖਆ 
ਹੈ, ਤ2 ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਿਕਸੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਿਜੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ 
ਆਉਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹZ ਹੋ ਜ2ਦਾ। 

ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 

• ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤR ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਚਲੋ ਜਾਵੋ। ਹੀਟ ਗਰਾ]ਡ ਤR eਪਰ ਨੰੂ 
ਿਲਆਈ ਜ2ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਗ ਵਧੇਰੇ ਸਮ9 ਲਈ ਿਨbਘਾ ਰਹੇਗਾ।  

• ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਲਈਡਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। 
• ਵਾਧੂ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਿਨbਘੇ ਕੱਪੜੇ ਨa ੜੇ ਰੱਖੋ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤ2 ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਜ2 ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਫਾਇਰਪਲੇਸ 

ਵਰਤੋ। 
• ਸੈbਲ ਫੋਨ2 ਨੰੂ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਕਰ ਲਉ ਅਤੇ ਉਨI 2 ਨੰੂ 

ਕੇਵਲ ਐਮਰਜSਸੀ ਕਾਲ2 ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋ। 
• ਐਪਲਾਇੰਸ2 ਅਤੇ ਇਲੈਟ@ਾਿਨਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੁਨf ਕਸ਼ਨ ਲਾਹ ਿਦਉ। 
• ਫਰੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਰੈਫੀਿਰਜਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਡੋਰ2 ਬੰਦ ਰੱਖੋ। 

ਬੰਦੀ ਉਪਰੰਤ 

ਬੰਦੀਆਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਪ@ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਉਨI 2 ਖਤਿਰਆਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜਦR ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆ 
ਜ2ਦੇ ਹਨ ਤ2, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।

 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੁਕਤੇ  

• ਜੇਕਰ ਬੇਸਮSਟ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਿਗਆ ਹੈ ਤ2 ਉਦR ਉਨ2 ਿਚਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ 
ਿਜੰਨ2 ਿਚਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਨਹZ ਹੋ ਜ2ਦਾ ਿਕ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨf ਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

• ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵਚਲੇ 
ਪ@ਭਾਵਤ ਖੇਤਰ2 ਤR ਪਰI2 ਰੱਖੋ।  

• ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ-ਗ@ਸਤ ਐਪਲਾਇੰਸ, ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਆਊਟਲੈbਟ ਜ2 
ਿਫਊਜ਼ ਬਰੇਕਰ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਿਜੰਨ2 ਿਚਰ ਉਨI 2 ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ 
ਇਲੈਕਟ@ੀਸ਼ੀਅਨ ਤR ਚੈbਕ ਨਹZ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਜ2ਦਾ।  

• ਸਾਰੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ2 ਨੰੂ ਖਰਾਬੀ ਦੇ  ਿਚੰਨI  ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੈbਕ 
ਕਰੋ। ਜਦR ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਤ2 ਸੱੁਟ ਿਦਉ।  

• ਿਬਜਲੀ ਤR ਿਬਨ2 24 ਘੰਿਟਆਂ ਤR ਬਾਦ, ਰੈਫਿਰਜਰੇਟਰ  ‘ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਦਵਾਈਆਂ ਸੱੁਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦR ਤੱਕ ਿਕ ਲੇਬਲ ਿਕਸੇ 
ਹੋਰ ਤਰI2 ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। 

• ਆਪਣੀ emergency kit. ਨੰੂ ਮੁੜ ਤR ਭਰ ਲਵੋ। 

ਅਗ7ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਮ ਿਕਵ; ਕਰਨੀ 

• ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਸਿਵੱਚ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਤR ਪਿਹਲ2 ਐਪਲਾਇੰਸ2 ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ@ਾਿਨਕ2 
ਦੇ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਲਵੋ। 

• ਿਬਜਲੀ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਹੋ ਲੈਣ ਿਦਉ ਅਤੇ ਟੂਲ ਤੇ ਐਪਲਾਇੰਸ ਮੁੜ ਕੁਨf ਕਟ ਕਰਨ 
ਤR ਪਿਹਲ2 15 ਿਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਵੋ।  

• ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼2 ਨੰੂ ਪਿਹਲ2 ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਹੀਟ ਤR ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਿਫਰ ਮਗਰR 
ਰੈਫਿਰਜਰੇਟਰ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚਲਾਉ।  

• ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਖ ਸਪਲਾਈ ਚਲਾ ਲਵੋ। 
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤR ਪਿਹਲ2 ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ 

ਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  
• ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੂਿਟਲਟੀ ਪ@ਦਾਨ- ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  

ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ2 ਵੇਖੋ: 

• ਖਤਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਿਤਆਰੀ, ਿਜਸ 'ਚ ਅਿਤ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, 

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ, ਹੜI ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਤੁਸZ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Alberta.ca ਰਾਹZ ਜ2 ਆਪਣੇ 

ਸਥਾਨਕ ਯੁਿਟਲਟੀ ਪ@ਦਾਨ-ਕਰਤਾ ਰਾਹZ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  


