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ਹੜ# ਸਬੰਧੀ ਿਤਆਰੀ  

ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ 

ਹੜ+ ਕੈਨ/ ਡਾ ਿਵਚ ਅਕਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ+ < ਨ/  ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ 
ਕਈ ਖੇਤਰ< ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹੜ+ ਖੇਤਰ ਦਿਰਆਵ< ਦੇ 
ਕੰਿਢਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੀਵI ਏਰੀਏ ਹਨ, ਿਜੰਨ+ < ਨੰੂ ਹੜ+ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆਿਖਆ ਜ<ਦਾ  

ਹੈ। 

ਹੜ+ ਬਾਰੇ ਤੱਥ 

ਹੜ+ ਸਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮI ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦR ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਜੰਮੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ< ਪਿਹਲ< ਹੀ 
ਿਗੱਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

• ਬਰਫ ਦਾ ਜੰਮੇ ਰਿਹਣਾ 

• ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ< ਜ< ਬਰਫ ਦੀਆਂ ਤਿਹਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਪਘਲਨ< 

• ਕੁਦਰਤੀ ਜ< ਮਨੱੁਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਡੈਮ ਦਾ ਫੇਲ+ ਹੋਣਾ 

ਦਿਰਆਵ< ਜ< ਖੱਡ< ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੀਵI ਏਰੀਆਂ 'ਚ ਹੜ+ ਦਾ  ਖਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਜ< ਡੈਮ ਦਾ ਫੇਲ+ ਹੋਣਾ ਅਚਾਨਕੀ ਹੜ+ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਿਜਹੜੇ ਿਬਨ< ਿਕਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤR, ਝਟਪਟ ਆ ਜ<ਦੇ ਹਨ।. 

ਿਵੱਤੀ ਿਤਆਰੀ 

• ਆਪਣੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ< ਬਾਰੇ ਿਕਸੇ ਇੰਸ਼ੋਰYਸ ਏਜੰਟ ਨਾਲ  ਗੱਲ ਕਰੋ 

• ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰYਸ ਪਾਿਲਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ, 
ਗੱਡੀ, ਿਬਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

• ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ< ਇਕ ਐਮਰਜYਸੀ ਸੇਿਵੰਗ ਅਕਾ[ਟ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਿਵਚR 
ਟYਪਰੇਰੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਜਦR ਤੁਸ\ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚR ਬਾਹਰ 
ਹੋਵੋਗੇ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ\ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ ਤ< ਐਮਰਜYਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਿਕਸੇ 
ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਬYਕ ਸੇਵਾਵ< ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰR ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ< ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਖਰਿਚਆਂ 
ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ< ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।  

• ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇਕ ਿਵਸਿ]ਤ ਿਲਸਟ ਿਤਆਰ ਕਰੋ 

• ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰYਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਪੜਾਵ< ਨੰੂ ਜਾਣੋ 

ਇੰਸ਼ੋਰYਸ ਿਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨ/ ਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ< ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ। 
ਉਨ+ < ਨਾਲ  askibcwest@ibc.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹ\ ਜ< 1-844-227-5422 

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

ਹੜ+ ਤ4 ਪਿਹਲ6 

ਹੜ+ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ< 'ਚ ਹੜ+ ਤR ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ< ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪ̀ਾਪਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣ ਜ< ਕੁਝ ਉਸਾਰਨ ਤR ਸੰਕੋਚ 
ਕਰੋ। ਿਕaਿਕ ਹੜ+ ਆਉਣੇ ਕੇਵਲ ਉਨ+ < ਖੇਤਰ< ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹ\ ਅਤੇ ਿਕਤੇ 
ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ,  ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੱਲ< ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ\ ਿਤਆਰੀ 
ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

ਿਤਆਰ ਿਕਵ' ਹੋਣਾ ਹੈ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ< ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਆਪ  ਕਰਨ  ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨ< ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

• ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  Alberta Rivers: Data and advisories  ਐਪ 
ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜ<  rivers.alberta.ca  ਵੈbਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।  

• ਇਕ ਐਮਰਜYਸੀ ਿਕੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਿਜਸ ਸਪਲਾਈਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਿਜਵI 
ਪਾਣੀ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ/ਕਰYਕ ਰੇਿਡਓ/ਫਲੈਸ਼ 
ਲਾਈਟ, ਵਧੀਕ ਬੈਟਰੀਆਂ ਜ< ਵੈਦਰਰੇਡੀਓ। 

• ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਕੱਠ/  ਕਰੋ, ਿਜਵI ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, 
ਬYਕ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰYਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਉਨ+ < ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ 
ਤR dਚੀ ਥ< 'ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ।  

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਟYਕੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇਕਰ 
ਿਫਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ< ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ< ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਕ 
ਵਹੀਕਲ ਿਕੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਵਧੀਕ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਅਡੈਪਟਰ< ਸਮੇਤ ਰੱਖੋ।  

ਪਤਾ ਰੱਖੋ ਿਕ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜYਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਕਹੜੀ ਥ< 'ਤੇ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ< ਪਾaਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਊ 
ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜYਸੀ ਅਲਰਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ< 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ।  

ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ  

• ਬੇਸਮYਟ ਦੀਆਂ ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੁਆਲੇ 
ਮੌਸਮੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਵਾਲਾ ਸੀਲYਟ ਪਾ ਿਦਉ।  
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• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਜਲ-ਿਨਕਾਸੀ ਪਰਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਪ̀ਾਪਰਟੀ ਤR ਪਰ< ਸੱੁਟਣ। 
• ਬੇਸਮYਟ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਡਰੇਨ< 'ਚ ਸੰਪ ਪੰਪ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਿਰਵਰਸ ਫਲੋ ਵਾਲਵ 

ਲਗਾ ਿਦਉ। 

ਪਾਲਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ  

• ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 'ਚ ਪਾਲਤੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨ< ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। 
ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਿਕ ਉਹ ਿਕੱਥੇ ਿਲਜਾਣੇ ਅਤੇ ਿਕਵI ਿਲਜਾਣੇ ਹਨ। 

ਪਾਣੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 6 ਇੰਚ 3ਪਰ ਚੜ6ਨ7 ਇਕ 
ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 12 ਇੰਚ, ਕਾਰ ਨੰੂ ਰੋਹੜ 
ਸਕਦਾ ਅਤੇ 2 ਫੱੁਟ ਿਕਸੇ ਐDਸ ਯੂ ਵੀ ਨੰੂ ਰੋਹੜ ਕੇ ਿਲਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਹੜ6 ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ। 

ਹੜ+ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ  'ਚ ਹੜ+ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤ< ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ 
ਰਹੋ। ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ: 

ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਹੋ  

• ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲR ਿਦੱਤੀਆਂ ਅੱਪਡੇਟ< ਨੰੂ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਰੱਖੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲR ਿਦੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤ< ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

• ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼< ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜYਸੀ ਿਕੱਟ ਚੱਲਣ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਰੱਖੋ। 

ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ  

• ਆਪਣੇ ਿਬਜਲੀ ਜ< ਿਫਊਲ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਿਹਦਾਇਤ< ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੋ 
ਿਕ ਆਪਣੇ ਿਬਜਲੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਜ< ਪੋ̀ਪੇਨ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਿਕਵI 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ< ਹੈ।  

• ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ< ਿਬਜਲੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਫਰਨੀਚਰ, ਿਬਜਲੀ ਵਾਲੇ ਐਪਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲR dਚੇ 

ਫਲੋਰ< 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ।  
• ਜ਼ਿਹਰਲੀਆਂ ਵਸਤ< ਿਜਵI ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ< ਨੰੂ ਹੜ+ ਵਾਲੇ 

ਏਰੀਏ 'ਚR ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤ< ਜੋ ਪ̀ਦੂਸ਼ਣ ਤR ਬਚਾਅ ਰਹੇ।  
• ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ< ਨੰੂ ਹਟਾ ਲਉ ਅਤੇ ਬੇਸਮYਟ< ਦੀਆਂ ਿਸਊਰ ਡਰੇਨ< ਤੇ 

ਟਾਇਲਟ ਕੁਨf ਕਸ਼ਨ< ਨੰੂ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸਟਾਪਰ< ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦਉ।  
• ਈਵਜ਼ਟਰੋਅ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਿਦਉ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਿਸਊਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ 

ਹਨ। 
• ਪ̀ਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੇਤ ਦੇ ਬੈਗ< ਜ< ਹੋਰ ਰੋਕ< ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲR ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਪਾਲਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ  

• ਫਾਰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਨਵਰ< ਨੰੂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਜਵI ਤਬੇਿਲਆਂ ਿਵਚ। ਉਹ ਜੇਕਰ 
ਅੰਦਰ ਘੇਰੇ ਗਏ ਤ< ਡੱੁਬ ਸਕਦੇ ਹਨ।. 

ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਚਤਾਵਨੀਆ ਂਅਤੇ ਹੁਕਮ  

ਕੁਝ ਐਮਰਜYਸੀਆਂ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਜ< 
ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜ<ਦੀਆਂ ਹਨ।  

• ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਚਤਾਵਨੀਆਂ ਲੋਕ< ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜ< ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਖਤਰੇ 
ਬਾਰੇ ਅਗਾ[ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਿਚਤਾਵਨੀ ਅਗ<ਹ 
ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਚਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ< ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਦR ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ<ਦੇ ਹਨ ਜਦR ਲੋਕ< ਨੰੂ ਉਨ+ < ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥR ਿਨਕਲਣਾ ਪYਦਾ ਹੈ। 

ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨੁਕਤੇ  

• ਨੀਵI ਏਰੀਏ, ਿਜਵI ਖੱਡ< ਜ< ਸੁਰੰਗ< ਤR ਪਰ+ ੇਰਹੋ ਿਜੱਥੇ ਝਟਪਟ ਹੜ+ ਆ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ\ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ+ ਰਹੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਸ ਜ<ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 
ਰੁਕ ਜ<ਦੀ ਹੈ ਤ< ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਸਨੰੂ 
ਛੱਡ ਿਦਉ।  

• ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲR ਦੱਸੇ ਗਏ ਰੂਟ ਹੀ ਅਪਣਾਉ। ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ 
ਨਾ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੁਕ ਗਏ ਜ< ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵ< ਵੱਲ ਿਲਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

• ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉ। ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ 
ਐਮਰਜYਸੀ ਵਾਹਨ< ਲਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡੋ।  

• ਦਲਦਲ ਵਾਲੇ ਥਾਵ< 'ਤੇ ਰੁਕੋ। ਚੈbਕਪੁਆਂਇੰਟ< 'ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼< 
ਵਾਸਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। 

 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਰੀ ਲਈ 

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ< ਪੜ+:ੋ 

• ਹੜ+ ਤR ਮਗਰR ਕੀ ਕਰਨ< ਹੈ 
• ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ, ਿਬਜਲੀ ਜ< ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਣ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਤ ਖਤਿਰਆਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ।  

ਤੁਸ\ ਿਤਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ Alberta.ca, ਦੁਆਰਾ ਜ< 

ਆਪਣੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਮਰਜYਸੀ ਮੈਨ/ ਜਮYਟ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।  


