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ਹੜ# ਤ% ਮਗਰ% ਕੀ ਕਰਨ, ਹੈ  

ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ 

ਹੜ+ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰ7, ਉਥੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ7 ਤੁਸF ਵਾਪਸ ਆGਦੇ ਹੋ ਤH ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈ ਖਤਿਰਆਂ ਬਾਰੇ 
ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਮੁੜ-ਦਾਖਲਾ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਤH ਤੁਸF ਉਨH ਿਚਰ 
ਵਾਪਸ ਨਹF ਆ ਸਕਦੇ ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਿਕ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨH ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪQਾਪਰਟੀ 'ਚ ਮੁੜ-ਦਾਖਲ ਨਹF ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ: 

• ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਹ ਨਹF ਸਮਝਦੇ ਿਕ ਇੰਜ ਕਰਨH ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ 

• ਿਬਲਿਡੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੱਸਾ ਢਿਹ ਿਗਆ ਹੈ   

• ਿਬਲਿਡੰਗ ਆਪਣੀ ਨFਹ ਤ7 Uਖੜ ਗਈ ਹੈ 

• ਹੜ+ ਆਉਣ ਤ7 ਪਿਹਲH ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਸਿਵੱਚ ਬੰਦ ਨਹF ਸੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ  

ਅਿਤਅੰਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਫਰਸ਼ ਿਵਚ ਮਘੋਰੇ 
ਹੋਏ ਹਨ, ਟੱੁਿਟਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਲਬਾ ਿਖਲਿਰਆ ਿਪਆ ਹੈ। 

ਸਾਫ-ਸਫਾਈ  

ਹੜ+ ਤ7 ਮਗਰ7 ਆਪਣੀ ਪQਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਅਗHਹ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤ7 ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਖਤਿਰਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ 
ਿਕ ਤੁਸF ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪQਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ 
ਉਪਯੋਗੀ ਨੁਕਤੇ ਿਦੱਤੇ ਜHਦੇ ਹਨ: 

• ਹੜ+ ਤ7 ਮਗਰ7 ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗੀ ਸਵੱਸ਼ਤਾ ਬਣਾ 
ਕੇ ਰੱਖੋ: 

- ਹੜ+ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜH ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਈ 
ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤ7 ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋ। 

- ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲਾ ਪਿਹਰਾਵਾ ਿਜਵ\ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ, ਸੁਰੱਿਖਆ  ਵਾਲੀਆਂ 
ਐਨਕH ਅਤੇ ਸਖਤ ਟੋਪ ਪਿਹਨ] । 

- ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵਰਤ7 ਜੋ ਪQਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਧ7ਦੇ ਰਹੋ। 

• ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੰੂ ਪQਦੂਸ਼ਤ ਹੋਏ ਏਰੀਏ ਤ7 ਪਰ+H 
ਰੱਖੋ।  

• ਕਾਰਪੈ^ਟ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਦੋ ਿਦਨH ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੁਕਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਰਪੈ^ਟH 
ਗੜੱੁਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜH ਨੁਕਸਾਨਗQਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤH ਬਦਲ ਲਵੋ। 

• ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੰਧH ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੰੁਗਧ-
ਰਿਹਤ ਿਡਟਰਜ_ਟ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ। 

• ਿਚੱਕੜ ਨੰੂ ਸੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਬਰੱਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਿਹਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਿਸੱਲ+ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤH ਨੰੂ ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਠੰਡੇ, ਸੱੁਕੇ ਏਰੀਏ 'ਚ 

ਲੈ ਜਾਵੋ। Uਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ7 ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਖੇ ਲਗਾ ਿਦਉ। 

!ਲੀ 

Uਲੀ ਦੇ ਬੀਜਾਣੰੂ ਅਕਸਰ ਅਿਦੱਖ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ 
ਿਬਮਾਰੀਆਂ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਗ-ਲੱਛਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ  ਹੈ 
ਲਗਾਤਾਰ ਿਸਰਦਰਦH, ਅਚਾਨਕ ਸਰੀਰ ਟੱੁਟਣਾ, ਜH ਜ਼ੁਕਾਮ ਫਲੂ। Uਲੀ ਤਲH 
Uਪਰ ਭੂਰੇ, ਸੁਰਮਈ ਜH  ਕਾਲੇ ਦਾਗH ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਵੀ 
Uਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਵੇਿਖਆ ਨਹF ਜਾ ਸਕਦਾ। 

• ਧੂੜ ਤ7 ਬਚਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਦਸਤਾਨb  ਪਿਹਨ]  

• ਉਸ ਸਾਰੀ ਇੰਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੋਰਡ, ਫਰਨੀਚਰ, ਮੈਟਿਰਸ, 
ਬਾਕਸ ਸਪਿਰੰਗ, ਰੰੂ ਭਰੇ ਿਖਡੌਣੇ, ਿਸਰਹਾਣੇ, ਗਦੇਲੇ,  ਗੱਦੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਫਰਨੀਚਰ ਕਵਰH ਨੰੂ ਸੱੁਟ ਿਦਉ,  ਿਜੰਨ+ H 'ਤੇ Uਲੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ  ਿਦੱਸਦੇ ਹਨ।  

• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਪਿੜਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਵੇਜ਼H ਨੰੂ ਉਨb  ਿਚਰ ਲਈ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਿਦਉ 
ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ+ H ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮH ਨਹF। 

ਪਲਾਸਿਟਕ ਅਤੇ ਸਖਤ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤH ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਗੱਲੀ 
Uਲੀ ਨੰੂ ਸੱੁਕ ਲੈਣ ਿਦਉ, ਿਫਰ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾ ਕੇ ਇਸਨੰੂ ਬਰੱੁਸ਼ ਨਾਲ ਝਾੜ ਿਦਉ 
ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੰੂ-ਰਿਹਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੀਵਾਣੰੂ-ਰਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ Uਪਰ ਹਲਕਾ 
ਿਜਹਾ ਕਲੀਨਰ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ7 ਰੱਿਬੰਗ ਅਲਕੋਹਲ, ਜH ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ; 1 ਿਹੱਸਾ 
ਕਲੀਨਰ  ਤੇ 4 ਿਹੱਸੇ ਪਾਣੀ ਿਮਲਾਕੇ) ਿਛੜਕ ਲਵੋ। 

ਲੋੜ&ਦਾ ਸਮਾਨ 

• ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਵਾਲ ਕੱਪੜੇ 

• ਬਾਲਟੀਆਂ, ਮੌਪ ਅਤੇ ਿਨਚੋੜਨੀਆਂ 

• ਸੁਗੰਧ-ਰਿਹਤ ਿਡਟਰਜ_ਟ, ਕਲੋਰੀਨ ਬਲੀਚ ਅਤੇ ਰੱਿਬੰਗ ਅਲਕੋਹਲ 

• ਪਲਾਸਿਟਕ ਗਾਰਬੇਜ ਬੈਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰ 
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• ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਿਜਵ\ ਐਕਸਟ_ਸ਼ਨ ਕੌਰਡ, ਵਾਟਰਪੰਪ, ਸ਼ਾਪ ਵੈਿਕਯੂਮ, ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨ] ਆਕਸਾਈਡ ਿਡਟੈਕਟਰ, ਡੀਹੂਿਮਡੀਫਾਇਰ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਹੀਟਰ 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ,ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ .ਲੀ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਤ4 ਕੋਈ 
ਬਦਲਵ9 ਿਰਹਾਇਸ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੋ। 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤ4 

• ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀਆਂ ਚੈ^ਕ ਕਰੋ। ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ 
ਪਾਣੀ ਉਨਾ ਿਚਰ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜਦ7 ਤੱਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ7 ਇਸਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 
ਨਹF ਐਲਾਿਨਆਂ ਜHਦਾ।  

• ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਚ ਪQਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਦੱਸਦੇ ਹਨ ਿਜਵ\ 
ਰੰਗ, ਗੰਧ ਜH ਸਵਾਦ। 

• ਖੜ+ ੇਪਾਣੀ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੜਾਵH 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਕੱਢਣ 
ਲਈ ਪੰਪ ਜH ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਗੱਲਾ/ਸੱੁਕਾ ਸ਼ਾਪ ਵੈਿਕਊਮ ਬਾਕੀ 
ਰਿਹੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ। 

• ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਜH ਸੂਬਾਈ ਹੈਲਥ ਅਥਾਿਰਟੀ ਨਾਲ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਿਕ ਖੂਹ ਜH ਟ_ਕੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਵ\ ਿਕਟਾਣੰੂ- ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਾਹਲ 
ਕਰਨH ਹੈ। 

ਪ5ਾਪਰਟੀ ਅਸੈ9ਸਮ:ਟ 

ਹੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਐਪਲਾਇਿਸੰਜ਼ 

• ਆਪਣੀ ਪQਾਪਰਟੀ ਨੰੂ 4 ਿਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ/40 ਿਡਗਰੀ ਫਾਰਨਹੀਟ ਤ7 ਵੱਧ 
ਗਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜੰਨH ਿਚਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਿਨਕਲ ਨਹF ਜHਦਾ।  

• ਕੋਈ ਐਪਲਾਇੰਸ ਜH ਿਬਜਲੀ ਪQਬੰਧ ਨਾ ਵਰਤ7 ਜH ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਪੈਨਲH ਨੰੂ ਨਾ 
ਛੂਹੋ, ਿਜੰਨH ਿਚਰ  ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਤਰ+H ਸਾਫ ਨਹF ਕਰ ਿਲਆ ਜHਦਾ, 
ਸੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਲਕੈਟQੀਸ਼ੀਅਨ ਵੱਲ7 ਜHਚ ਨਹF ਿਲਆ 
ਜHਦਾ।  

• ਜੇਕਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸF ਗੈਸੋਲੀਨ, ਕੇਰੋਸੀਨ ਜH ਪQੋਪੇਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 
ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਜH ਹੀਟਰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਿਚਆ ਹੈ ਤH ਇਕ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨ] ਆਕਸਾਈਡ ਸ_ਸਰ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਲਗਾ ਲਵੋ। 

• ਫਰਨb ਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ_ਕ ਦੇ ਿਭੱਜੇ ਹੋਏ ਜH ਨੁਕਸਾਨ-ਗQਸਤ 
ਪਾਰਟ, ਿਜਵ\ ਿਫਲਟਰ, ਡਕਟ ਅਤੇ ਿਬਜਲਈ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸਾਫ ਕਰ ਲਵੋ ਜH ਬਦਲ 
ਲਵੋ। 

ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ  

• ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਹਤ ਸਾਰੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ+H 
ਸਾਫ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੰੂ-ਰਿਹਤ ਕਰੋ। 

• ਸਾਰੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੌਸਮੈਿਟਕਸ ਅਤੇ ਟਾਇਲੈਟQੀਜ਼, ਜੋ ਹੜ+ ਦੇ 
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛੂਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੱੁਟ ਿਦਉ।. 

ਿਵੱਤੀ ਿਤਆਰੀ 

• ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜH ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਿਕਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰ_ਸ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।  
• ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਿਵਸਿcਤ ਿਲਸਟ ਿਤਆਰ ਕਰੋ।  
• ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰ_ਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਪੜਾਅ ਜਾਣੋ। 

ਇੰਸ਼ੋਰ_ਸ ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨb ਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲH ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 
ਉਨ+ H ਨਾਲ  askibcwest@ibc.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹF ਜH 1-844-227-5422 

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

ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ ਇਮਦਾਦ 

ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਿਕਸੇ ਤਬਾਹੀ ਜH ਵੱਡੀ ਐਮਰਜ_ਸੀ 'ਚ7 ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ 
ਕਰਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਮਸਾਲH ਹਨ: 

• ਪQੋਗਰਾਮ, ਗਰHਟH ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟH ਜੋ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

• ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਿਰਕਵਰੀ ਪQੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪQੋਗਰਾਮH ਰਾਹF ਿਵੱਤੀ ਮਦਦ  

• ਇੰਸ਼ੋਰ_ਸ ਸੇਵਾਵH ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪQਬੰਧ 

• ਸੂਬਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨੰੂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ 
ਸਿਹਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨH 

ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਿਰਕਵਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਪQਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤ7 
ਮਗਰ7 ਸਮੱੁਚੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਿਰਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  Alberta.ca  ਵੇਖੋ।  ਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਨ] ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਸੂਬਾਈ ਪQੋਗਰਾਮH ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹF ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 
ਪQਾਈਵੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰ_ਸ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨਹF ਹਨ। 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਰੀ ਲਈ  
Read our other fact sheets on: 

• ਘਰ ਮਾਲਕH ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰH, ਨਾਟ-ਫਾਰ-ਪQਾਿਫਟ  
ਅਤੇ ਕੋਓਪਰੇਿਟਵਜ਼ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਫਾਰਿਮੰਗ 
ਆਪਰੇਸ਼ਨH ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਿਰਕਵਰੀ ਪQੋਗਰਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

• ਹੜ+ ਸਬੰਧੀ ਿਤਆਰੀ  

ਤੁਸF ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Alberta.ca, ਦੁਆਰਾ ਜH 

ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਡਾਿਰਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਮਰਜ_ਸੀ ਮੈਨb ਜਮ_ਟ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  


