
HAZARDOUS GOODS

MUSTER

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਤਆਰ ਹੋ?
ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਪਤਾ ਪਵੇਗੀ। ਕਕਸੇ 
ਕਿਪਤਾ ਨਾਲ ਨਕਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤਮ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ 
ਸਕੇ ਕਤਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਪ੍ਰਿੰਧਨ ਏਿੰਸੀ 
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣ 
ਲਈ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਕਦੰਦੀ ਹੈ।



ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ:

ਐਮਰਜੈਂਸੀਆ ਂ.....................................................9-1-1 ਡਾਇਲ ਕਰੋ

ਅੱਗ, ਪੁਕਲਸ, ਐੰਿੂਲੈਂਸ....................................................................................................... 9-1-1

ਗੈਸ ਐਮਰਿੈਂਸੀ – ATCO ਗੈਸ .......................................................................403-245-7222

ਇਲੈਕਕ੍ਰਿਕਲ ਐਮਰਿੈਂਸੀ – ENMAX ............................................................403-514-6100

ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਕਹਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ .............................................................................................. 3-1-1 

ਜ਼ਕਹਰ ਕਨਯੰਤਰਿਣ ਕੇਂਦਰ ................................................................................ 1-800-332-1414

ਹੈਲਿ ਕਲੰਕ  ..................................................................................................................... 8-1-1

ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਵਕਸਸ .................................................................................... 2-1-1

ਐਲਿਰ੍ਾ ੍ਰਿਾਾਂਸਪੋਰ੍ੇਸ਼ਨ ਿਾਣਕਾਰੀ .................................................................................. 5-1-1

ਪੁਕਲਸ ਗੈਰ-ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਲਾਈਨ ...................................................................... 403-266-1234

ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਤਿਆ ਸਥਾਨ

ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਕੱਿੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਨਤਕ ਸੁਰੱਕਖਆ ਸਿਾਨ 
ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

   ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ

   ਪਤਾ:

   ਫੋਨ ਨੰਿਰ:
 

   ਪੁਤਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

   ਪਤਾ:

   ਫੋਨ ਨੰਿਰ:
 

   ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ

   ਪਤਾ:

   ਫੋਨ ਨੰਿਰ:
 

HOSPITAL

CALGARY FIRE STATION NO.  1

HOSPITAL

CALGARY FIRE STATION NO.  1

HOSPITAL

CALGARY FIRE STATION NO.  1



ਜੁੜੇ ਰਹੋ
ਿੇ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਾਂ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਯੋਿਨਾ 
ਿਣਾਓ। ਮੁੱਖ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲਖੋ ਅਤੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂਿਰਾਾਂ, ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 
ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਦਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਚੁਣੋ ਿੋ ਕਕਸੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਿਾਰਾ ਕਮਲਾਉਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਸਿਾਨਕ ਫੋਨ 
ਦੀਆਾਂ ਲਾਈਨਾਾਂ ਤੇ ਿਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਤੇ ਲੰਿੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਾਂ ਕਾਲਾਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਨ ਨੰਬਰ

 1. ਨਾਮ:

  ਫੋਨ ਨੰਿਰ:
 

 2. ਨਾਮ:

  ਫੋਨ ਨੰਿਰ:
 

 3. ਨਾਮ:

  ਫੋਨ ਨੰਿਰ:
 

 4. ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਦਾ ਨਾਮ:

  ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਿਰ:
 

ਪਤਰਵਾਰਕ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਪਲਾਨ

ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਕਵੱਚ ਪਕਰਵਾਰ ਕਵੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਮਲਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਕਮਊਕਨ੍ੀ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਇੱਕ 
ਸਾਾਂਝੀ ਿੈਠਕ ਲਈ ਸਿਾਨ ਕਨਯੁਕਤ ਕਰੋ।

 ਪਤਾ:

 



MUSTER

ਤਨਕਾਸੀ
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਹਰ ਕਨਕਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਨਕਲ ਿਾਓ। 
ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ, 
ਇਨ੍ਾਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

 •  ਿੇ ਅਕਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਿੰਦ ਕਰੋ।

 •  ਆਪਣੀ 72 ਘੰ੍ੇ ਦੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਕਕੱ੍ ਲਓ, ਕਿਸ ਕਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 •  ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਿਾਨਵਰਾਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਪਾਲਤੂ ਸਪਲਾਈ ਵਸਤੂਆਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਆਓ। 

 •  ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿੰਦ ਕਰੋ।

 •  ਕਕਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਿਾਾਂ ਕਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਕਿਸ੍ਰ ਕਰੋ।

 •  ਹੋਰ ਕਹਦਾਇਤਾਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ੍ੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਿਾਾਂ calgary.ca ਤੇ ਿਾਓ।

ਮੌਜੂਦਾ ਥਾ ਂਤਵੱਚ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਲਾਤਾਾਂ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ “ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਮੌਿੂਦਾ ਿਾਾਂ” 'ਤੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਨਰਦੇਸ਼ ਕਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਿੂਦਾ ਿਗ੍ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਨਾਹ ਲਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 
ਘਰ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਿਾਾਂ, ਵਾਹਨ ਿਾਾਂ ਕਿੱਿੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਉਹ ਹੋਵੇ।  
ਹੇਠਾਾਂ ਕਦੱਤੇ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਕਖਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਣਗੇ:

 •  ਸਾਰੀਆਾਂ ਿਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਿੰਦ ਕਰ ਕਦਓ।

 •  ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਨਕਲਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਪੱਕਖਆਾਂ ਨੂੰ ਿੰਦ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਘਰੇ ਿੰਦ ਕਰ ਕਦਓ। ਗੈਸਾਾਂ, ਭਾਫ਼ਾਾਂ ਿਾਾਂ ਧੂੰਆਾਂ ਿਾਹਰ ਕਨਕਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ 
'ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕ੍ ਸੁੱ੍ਣ ਵਾਲਾ ਿੈਗ ਰੱਖੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਵਾਹਨ ਕਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਪੱਕਖਆਾਂ ਨੂੰ ਿੰਦ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਘਰੇ ਿੰਦ ਕਰ ਕਦਓ।

 •  ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਕਕੱ੍ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।

 •  ਆਪਣੇ ੍ੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਿਾਾਂ calgary.ca ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਿਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਨਾ 
ਹੋਣ ਿਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕਦੱਤਾ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਹਰ ਕਨਕਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ।



ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕ੍ਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਤਚਤਕਤਸਕ

 ਨਾਮ:

 ਫੋਨ ਨੰਿਰ:
 
 ਫਾਰਮੇਸੀ

 ਨਾਮ:

 ਫੋਨ ਨੰਿਰ:
 

 ਐਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ

 1. ਨਾਮ:

  ਐਲਿਰ੍ਾ ਹੈਲਿ ਕਾਰਡ #:

 2. ਨਾਮ:

  ਐਲਿਰ੍ਾ ਹੈਲਿ ਕਾਰਡ #:
 
 3. ਨਾਮ:

  ਐਲਿਰ੍ਾ ਹੈਲਿ ਕਾਰਡ #:
 
 4. ਨਾਮ:

  ਐਲਿਰ੍ਾ ਹੈਲਿ ਕਾਰਡ #:
 

 ਦਵਾਈਆਂ

 1. ਨਾਮ:

  ਦਵਾਈਆਾਂ:    ਖੁਰਾਕ:

 2. ਨਾਮ:

  ਦਵਾਈਆਾਂ:    ਖੁਰਾਕ:

 3. ਨਾਮ:

  ਦਵਾਈਆਾਂ:    ਖੁਰਾਕ:

 4. ਨਾਮ:

  ਦਵਾਈਆਾਂ:    ਖੁਰਾਕ:



ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਕਲਾਾਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ।  
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਡਕਿ੍ਲ ਨਕਲਾਾਂ, ਫੋ੍ੋਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਿੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ  
ਉਹਨਾਾਂ 'ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਕਰੋ।

  ਪਾਸਪੋਰ੍

  ਿਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ

  ਕਵਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ

  ਿੀਮਾ ਪਾਕਲਸੀਆਾਂ

  ਕਸੱਕਖਆ ਸਿੰਧੀ ਕਰਕਾਰਡ

  ਿੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਿਰ

  ਘਰੇਲੂ ਇਵੰੈਂ੍ਰੀ ਕਰਕਾਰਡ

  ਸੇਫ੍ੀ ਕਡਪਾਕਜ਼੍ ਿਾਕਸ ਦੀਆਾਂ ਚਾਿੀਆਾਂ

  ਵਸੀਅਤਾਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖਕਤਆਰਨਾਮੇ

  ਕੈ੍ਕਡ੍ ਕਾਰਡ ਨੰਿਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ

  ਪਾਲਤੂਆਾਂ ਦੀ ਰਕਿਸ੍ਰਿੇਸ਼ਨ, ਫੋ੍ੋ, ਵੈ੍ਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਾਕ੍ਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ

  ਵਰੰ੍ੀਆਾਂ

  ਸੋਸ਼ਲ ਿੀਮਾ ਨੰਿਰ

  ਡਰਿਾਈਵਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਿਰ

  ੍ੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਡਾਕ੍ਰੀ ਕਰਕਾਰਡ

  ਇਨਕਮ ੍ੈਕਸ ਕਰ੍ਰਨ

  ਪਕਰਵਾਰਕ ਮੈਂਿਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹਾਲ ਦੀਆਾਂ ਫੋ੍ੋਆਾਂ

  ਹੈਲਿ ਕੇਅਰ ਨੰਿਰ 

  ਇਲੈਕ੍ਰਿਾਕਨਕ ਫਾਈਲਾਾਂ ਅਤੇ ਫੋ੍ੋਆਾਂ ਦਾ USB ਿੈਕ-ਅਪ

ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਲਈ ਕਕਵੇਂ ਕਤਆਰ ਕਰੀਏ ਇਸ 

ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣੋ।  ਕੈਲਗਰੀ ਕਵਚਲੇ ਿੋਖਮ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਐਮਰਿੈਂਸੀ 

ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਿਣਾਉਣ ਲਈ, 72 ਘੰਕ੍ਆਾਂ ਦੀ ਕਕੱ੍ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ 

ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਮੈਨੇਿਮੈਂ੍ ਏਿੰਸੀ ਦੇ ਕਤਆਰ ਕੈਲਗਰੀ ਕੋਰਸ 

ਲਈ, calgary.ca/getready ਤੇ ਿਾਓ।

MARRIAGE

HEALTH CARD

MEDICATIONS

HEALTH CARD

MEDICATIONS



HEALTH CARD

MEDICATIONS

72-ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕੱਟ
ਕਕਸੇ ਐਮਰਿੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਿਤੀ ਕਵੱਚ, ਿਵਾਿਕਰਤਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਵੱਚ ਰੁੱਝੇ 
ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 72 ਘੰ੍ੇ ਦੀ ਕਕੱ੍ ਕਵੱਚ ਕਕਸੇ ਸੰਕ੍ਕਾਲੀ ਸਕਿਤੀ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਪਕਰਵਾਰ ਲਈ ਕਤੰਨ ਕਦਨਾਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ

   ਚਾਰ ਲੀ੍ਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ  
ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦਨ

    ਨਾ-ਖਰਾਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਿਨ 

 ( ਸਾਲ ਕਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੋਿਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ  
ਿਦਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਓ)

 ਉਪਕਰਣ

   ਕਵੰਡ ਅਪ ਿਾਾਂ ਿੈ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਕਲਤ ਫਲੈਸ਼  
ਲਾਈ੍ ਅਤੇ ਿੈ੍ਰੀਆਾਂ (ਹਰ ਸਾਲ ਿੈ੍ਰੀਆਾਂ ਿਦਲੋ) 

   ਕਵੰਡ ਅਪ ਿਾਾਂ ਿੈ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਕਲਤ ਰੇਡੀਓ  
ਅਤੇ ਿੈ੍ਰੀਆਾਂ (ਹਰ ਸਾਲ ਿੈ੍ਰੀਆਾਂ ਿਦਲੋ)

    ਵਾਧੂ ਕੱਪੜੇ (ਗਰਮ ਵਸਤਾਾਂ ਸਮੇਤ)  
ਅਤੇ ਕੰਿਲ ਿਾਾਂ ਸਲੀਕਪੰਗ ਿੈਗਸ

 ਟਾਇਲਟਰੀਜ਼

    ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਕੱ੍ ਅਤੇ  
੍ਾਇਲ੍ਰੀਜ਼

 ਿਾਸ ਲੋੜ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ

    ਿੱਕਚਆਾਂ ਲਈ ਿਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ (ਡਾਇਪਰ, ਫਾਰਮੂਲਾ,  
ਿੋਤਲਾਾਂ, ਆਕਦ)

   ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀਆਾਂ ਦਵਾਈਆਾਂ

    ਕਪ੍ਰਸਕਕ੍ਪਸ਼ਨ ਐਨਕਾਾਂ ਿਾਾਂ ਕੋਂ੍ੈਕ੍ ਲੈਂਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਿੋੜਾ

    ਪਾਲਤੂਆਾਂ ਲਈ ਪਦਾਰਿ (ਖਾਣਾ, ਪ੍ਾ, ਮੱਜ਼ਲ, ਦਵਾਈ, ਆਕਦ)

 ਤਨੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ

    ਛੋ੍ੇ ਕਿਲਾਾਂ ਕਵੱਚ ਿੋੜ੍ਾ ਨਕਦ

   ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਨਕਲਾਾਂ

ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਤਕੱਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, calgary.ca/getready 'ਤੇ ਜਾਓ
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HAZARDOUS GOODS

MUSTER

ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਿੋ
ਕਕਸੇ ਕਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੋਂ ਖਿਰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ

calgary.ca 
weather.gc.ca

ਐਪਸ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ

alertready.ca 
emergencyalert.alberta.ca

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

  @CityofCalgary                 facebook.com/cityofcalgary

  @CalgaryPolice

  @Safety_Canada
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