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ਅਿਤ-ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ  

ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ 

ਗਰਜਵ, ਤੂਫਾਨ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼, ਗੜੇ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵ8, 9ਡਦੀ ਬਰਫ, ਬਰਫੀਲਾ 
ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਨ? ਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 
ਅਤੇ ਪEਾਪਰਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਨ? ਰੀਆਂ ਐਲਬਰਟਾ 
ਭਰ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਆMਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੁਮਾਨਹੀਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੂਫਾਨ ਤ, ਪਿਹਲ0  

ਜਦP ਮੌਸਮ ਅਿਤ-ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ8ਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਐਮਰਜSਸੀ ਪਲੈਨ (emergency 

plan ) ਦਾ ਬਣੀ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਿਜੰਨU 8 ਥਾਵ8 ‘ਤੇ ਤੁਸW ਬਹੁਤ ਜ8ਦੇ  ਹੋ, 
ਉਨU 8 ‘ਚP ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੋ ਜੋ ਸਭ ਤP ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥ8 ਬਾਰੇ 
ਉਨU 8 ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ, ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਿਮੱਤਰ8, ਿਪਆਿਰਆਂ 
ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸW ਿਕੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸW 
9ਥੇ ਿਕਵ, ਪੱੁਜਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਨ? ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸW ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਜ8ਦੇ ਹੋ ਤ8 
ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਿਕਵ, ਰਿਹਣਾ ਹੈ। 

• ਇਕ  emergency kit ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਿਜਹੜੀ ਸਮਾਨ, ਿਜਵ, ਿਕ ਪਾਣੀ,ਖਾਧ-
ਪਦਾਰਥ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ/ਕਰSਕ ਰੇਡੀਉ/ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ ਜ8 

Weatheradio, ਉਸ ਸੂਰਤ ਲਈ,ਜੇਕਰ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤ8 ਉਸ ਦੀ ਟSਕੀ ਭਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ ਲਈ 

ਿਕ ਜੇ ਿਫਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ8 ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜ8 ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਕ 

vehicle kit. ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਇਕ ਵਾਧੂ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ,ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਅਡੈਪਟਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸW ਬਾਹਰਵਾਰ ਹੋ, ਤ8 ਉਨU 8 ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼8 ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਲਉ 
ਿਜਹੜੀਆਂ 9ਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜ8 ਪਾਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਟ8 ਲੱਗਣ ਜ8 
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੱੁਕੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਛ8ਗ ਿਦਉ ਅਤੇ ਸੱੁਕੇ 
ਦਰਖਤ8 ਨੰੂ ਕੱਟ ਿਦਉ।  

• ਜੇਕਰ ਅੰਦਰਵਾਰ ਹੋ, ਤ8 ਆਪਣੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ, ਬਲਾਈਡਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਬੰਦ 
ਕਰ ਲਉ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸW ਿਕਸੇ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਹੋ, ਤ8 ਦਰਖਤ8 ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰ8 ਤP ਪਰU8 
ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਤ8 ਿਕ ਿਕਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 9ਪਰ ਨਾ ਿਡੱਗ ਪੈਣ। 

ਪਤਾ ਰੱਖੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜSਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਕਹੜੀ ਥ8 'ਤੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ8 ਪਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ-ਬਚਾਊ 

ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ  Alberta Emergency Alert  ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ8 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ। 

ਜਦP ਲੋਕW ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤP ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਤਆਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ 
ਫਸਟ ਿਰਸਪ8ਡਰ8, ਿਜਵ, ਿਕ ਪੁਿਲਸ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਬੂਂਲSਸ ਨੰੂ ਐਮਰਜSਸੀ ਅਤੇ 
ਉਨU 8 ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪEਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ,ਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ 
ਜ8ਦਾ  ਹੈ, ਿਜੰਨU 8 ਨੰੂ ਸਭ ਤP ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਿਵੱਤੀ ਿਤਆਰੀ  

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

ਗੱਡੀ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
• ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ8 ਇਕ ਐਮਰਜSਸੀ ਸੇਿਵੰਗ ਅਕਾ^ਟ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਿਵਚP 

ਟSਪਰੇਰੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਦP ਤੁਸW ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚP ਬਾਹਰ 
ਹੋਵੋਗੇ। 

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

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

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

ਇੰਸ਼ੋਰSਸ ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨ? ਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ8 ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 
ਉਨU 8 ਨਾਲ  askibcwest@ibc.ca  'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹW ਜ8 1-844-227-

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

ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮ 

ਕੁਝ ਐਮਰਜSਸੀਆਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਜ8 
ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜ8ਦੀਆਂ ਹਨ। 

• ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਲੋਕ8 ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜ8 ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਖਤਰੇ 
ਬਾਰੇ ਅਗਾ^ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਚਤਾਵਨੀ ਅਗ8ਹ 
ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਚਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ 
ਹੰੁਦੀਹੈ ਤ8 ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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• ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਦP ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ8ਦੇ ਹਨ ਜਦP ਲੋਕ8 ਨੰੂ ਉਨU 8 ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥP ਿਨਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਜਦ# ਿਕੱਟ ਿਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ/ ਬੱਿਚਆਂ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ/ 
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ/ 
ਪਾਉਣੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 

ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 

• ਅਿਤ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵ8 ‘ਚ ਬੇਸਮSਟ ‘ਚ ਜ8 ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤP ਹੇਠਲੀ 
ਮੰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸੇ ਿਨbਕੇ ਿਜਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਿਜਵ, ਿਕ 
ਕਲਾਿਜ਼ਟ, ਬਾਥਰੂਮ, ਜ8 ਹਾਲਵੇਅ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰU8 ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤ8 
ਪੌੜੀਆਂ ਜ8 ਿਕਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਜ਼ ਥੱਲੇ ਵੜU ਜਾਉ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਰਮ ਚੀਜ਼, ਿਜਵ, 
ਗੱਦੀ ਜ8 ਮੈਟਰੈbਸ ਆਪਣਾ ਿਸਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 9ਪਰ ਲੈ ਲਉ।  

• ਿਖੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧ8 ਅਤੇ ਫਾਇਰਪਲੇਸ8 ਤP ਦੂਰ ਰਹੋ। 
ਵੱਡੀ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਲਿਡੰਗ8, ਿਜਵ, ਐਰੀਨ? , ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ8 ਅਤੇ 
ਤਬੇਿਲਆਂ ਤP ਦੂਰ ਰਹੋ।  

• ਤੁਸW ਉਸ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥ8 ‘ਚ  ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹੜਾ ਤੁਸ8 ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਪਆਿਰਆਂ ਨ?  ਆਪਣੀ ਐਮਰਜSਸੀ ਯੋਜਨ8 ‘ਚ ਚੁਿਣਆ ਸੀ। 

• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲP ਿਮਲਦੀਆਂ ਅੱਪਡੇਟ8 ਨੰੂ ਸੁਣਿਦਆਂ ਹੋਇਆਂ 
ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਸW ਿਕਤੇ ਪਾਣੀ 9ਪਰ ਹੋ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਮਾੜਾ ਹੰੁਦਾ ਜ8ਦਾ ਹੈ ਤ8 
ਝਟਪਟ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੰੂ ਆ ਜਾਉ। 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ 

ਜਦP ਅਣਿਕਆਸੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤ8 ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ, 
ਿਜਵ, ਆਂਢੀ-ਗੁਆਂਢੀ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 
ਪੱੁਜਣ ਵਾਲੇ ਪਿਹਲੇ ਲੋਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਕੁਝ 
ਵਾਪਰ ਜ8ਦਾ ਹੈ, ਤ8 ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲP ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱੁਛੋ: 

• ਿਕਸ ਨੰੂ ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

• ਤੁਸW ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? 

• ਫਸਟ ਏਡ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੌਣ ਹੈ? 

ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ‘ਚ ਲੋਕ8 ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਹਲ8 ਆਪਣੇ ਆਢੀਆਂ-ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-
ਪਛਾਣ ਨਹW ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤ8 ਉਨU 8 ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ 
ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।

ਤੂਫਾਨ ਉਪਰੰਤ  

ਅਿਤ-ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਮਨੱੁਖ8 ਅਤੇ ਪEਾਪਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਿਜਹੜੇ ਕਦਮ ਤੁਸW ਤੂਫਾਨ ਤP ਉਪਰੰਤ ਚੱੁਕਣੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ?  ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਹਨ ਿਜੰਨ?  ਿਕ ਤੂਫਾਨ ਤP ਪਿਹਲ8 ਜ8 ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਚੱੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ8 ਉਨ8 ਿਚਰ ਉਸ ‘ਚ 
ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉ, ਿਜੰਨ8 ਿਚਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਿਸਆ ਨਹW ਜ8ਦਾ ਿਕ ਇੰਜ ਕਰਨ8 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।  

• ਜੇਕਰ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਮੇਨ 
ਸਿਵੱਚ ਬੰਦ ਨਹW ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ8 ਉਨਾ ਿਚਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜUੋ ਿਜੰਨ8 ਿਚਰ ਿਕਸੇ 
ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟEੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲP ਇਹ ਨਹW ਿਮਿਥਆ ਜ8ਦਾ ਿਕ ਇੰਜ 
ਕਰਨ8 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਣਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤ8 ਅੰਦਰ 
ਮੁੜ-ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਪਿਹਲ8 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਪEੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ 
ਰਾਇ ਲੈ ਲਉ ਿਕ ਇੰਜ ਕਰਨ8 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।  

• ਨੁਕਸਾਨ-ਗEਸਤ ਿਬਲਿਡੰਗ8, ਿਜਵ, ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ8, ਮਨੱੁਖੀ 
ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗ8ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਲਈ, ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 
ਹਨ।  

• ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਤੁਸW ਿਕੱਥੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ 
ਜ8 ਸੂਬਾਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਿਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੂਿਟਲਟੀਆਂ ਨੰੂ ਮੁੜ 
ਕੁਨc ਕਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤP ਪਿਹਲ8 ਜ਼ਰੂਰੀ ਪEਿਮੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋ 
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

• ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਅਸਰ8 ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ 
ਤਰU8 ਿਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੋ। 

 

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ8 ਪੜU:ੋ 

• ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ, ਬਰਫੀਲੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਹਨ? ਰੀਆਂ 

• ਗਰਜਵ, ਤੂਫਾਨ, ਅਸਮਾਨੀ ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਗੜੇ 

• ਖਤਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਿਤਆਰੀ, ਿਜਸ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ, ਹੜU, 

ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ।  

ਤੁਸW ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Alberta.ca ਅਤੇ 

Environment and Climate Change CanadaਤP ਲੈ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 


