
کیا آپ تیار ہیں؟

HAZARDOUS GOODS

MUSTER

کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ ان پرکوئی آفت آئےگی۔ کسی آفت 

سے نمٹنےکیلئے آپ کی بہترین حکمت عملی یہ ہےکہ ہر ممکن 

حد تک تیار رہیں۔ کیلگری ایمرجینسی مینجمینٹ ایجنسی آپ 

کو ہنگامی صورتحال میں بہتر طور پر تیار رہنے کیلئے چند آسان 

 اقدامات کرنےکی دعوت دیتی ہے۔ 
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گھرکا پتہ:

ہنگامی حاالتڈائل کریں ................................................. 9-1-1

9-1-1 ..................................................................................... فائر، پولیس، ایمبولینس

403-245-7222 ...................................................... گیس کی ایمرجینسی - ATCO گیس

403-514-6100 .......................................................... ENMAX – الیکٹریکل ایمرجینسی

 3-1-1 ....................................................................................... دیگر تمام سٹی سروسز-

1-800-332-1414 ................................................................................. زہرکنٹرول سینٹر

8-1-1 .......................................................................................................... ہیلتھ لِنک

2-1-1 ................................................................................. کمیونٹی اور سوشل سروسز

البرٹا ٹرانسپورٹیشن کی معلومات ........................................................................ 5-1-1

پولیس نان ایمرجینسی الئن ................................................................. 403-266-1234

 عوامی حفاظت کے مقامات

یہ جاننا ضروری ہےکہ آپ مددکیلئےکہاں جا سکتے ہیں۔ عوامی تحفظ کے مقامات آپ کی 

کمیونٹی کیلئے معلومات اور مددکیلئے ایک مرکزی مقام ہو سکتے ہیں۔

فائر اسٹیشن

پتہ: 

فون نمبر:

پولیس اسٹیشن

پتہ: 

فون نمبر:

ہسپتال یا طبی سہولت

پتہ: 

فون نمبر:

 

HOSPITAL

CALGARY FIRE STATION NO.  1

HOSPITAL

CALGARY FIRE STATION NO.  1

HOSPITAL

CALGARY FIRE STATION NO.  1



جُڑے رہیں

منصوبہ بنائیں کہ اگرکوئی آفت آتی ہے تو آپ خاندان اور پیاروں سےکیسے رابطہ کریں گے۔ اہم 

ہنگامی رابطےکی معلومات لکھیں اور فوری طور پر خاندان کے ممبران، دوستوں اور عالقے سے 

باہرکے رابطوں کی فہرست شامل کریں۔ عالقے سے باہرکے رابطےکا انتخاب کریں جو آپ کے گھر 

والوں کو ہنگامی صورتحال کے دوران دوبارہ رابطہ کرنے میں مدد دے، کیونکہ اگر مقامی فون 

الئنیں اوور لوڈ ہو جائیں تو ُدور درازکی کالیں کرنا آسان ہو سکتا ہے۔

اہم فون نمبر

1. نام:

فون نمبر:

2. نام:

فون نمبر:

3. نام:

فون نمبر:

4. عالقے سے باہرکا نام:

عالقے سے باہرکا فون نمبر:

فیملی کے از سر نو مالپ کا منصوبہ

کسی ہنگامی صورتحال میں خاندان کے ہرفرد سے ملنےکیلئے اپنی کمیونٹی سے باہر ایک 

مشترکہ مالقات کی جگہ متعین کریں۔

پتہ: 



MUSTER

اِنخالء

اگر آپ کوگھر خالی کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے، تو براِہ مہربانی فوراً ایسا کریں۔ ہنگامی عملے 

کی ہدایات پر عمل کریں اور اپنےگھر سے نکلنے سے پہلے، ان اہم اقدامات پر عمل کریں:

•  اگر ایسا کرنےکی ہدایت کی جائے تو یوٹیلیٹیز کو بندکر دیں۔  

•  اپنی 72 گھنٹوں کی ایمرجینسی ِکٹ لے لیں، بشمول اہم دستاویزات اور ادویات۔  

•  اپنے پالتو جانور اور پالتو جانوروں کا ہنگامی سامان اپنے ساتھ الئیں۔   

•  اپنےگھرکو تاال لگائیں۔  

•  ایک نامزد معلوماتی مرکز یا استقبالیہ مرکز میں رجسٹرکروائیں۔  

•  مزید ہدایات کیلئے اپنے ٹی وی، ریڈیو یا calgary.ca پر نظر رکھیں۔  

موجودہ جگہ پر پناہ گاہ

 بعض مخصوص حاالت میں آپ کو "موجودہ جگہ پر پناہ گاہ" 

 استعمال کرنےکی ہدایت کی جا سکتی ہے۔ 

اس کا مطلب ہےکہ آپ اپنے موجودہ مقام کے اندر پناہ لیں گے، خواہ  وہ آپ کا گھر ہو، کام کی 

 جگہ ہو، گاڑی ہو یا وہ جگہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں۔ 

درج ذیل اقدامات آپ کے تحفظ کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے میں مدد دیں گے: 

•  تمام کھڑکیاں اور دروازے بندکر دیں۔  

•  اگر آپ کوکوئی خطرناک مواد نکلتا ہوا نظر آتا ہے یا اس کا شبہ ہے تو پنکھے بندکر دیں   

اور نکاسی کے تمام راستے بندکر دیں۔گیسوں، بخارات یا دھوئیں کو باہر رکھنےکیلئے ان 

پرکوڑے کے تھیلوں کو ٹیپوں سے لگا دیں۔ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو پنکھے بندکر دیں اور 

نکاسی کے تمام راستے بندکر دیں۔  

•  اپنی ایمرجینسی ِکٹ اپنے پاس رکھیں، بمع ایک ریڈیو اور ایک سیل فون۔  

•  اپنے ٹی وی، ریڈیو یا calgary.ca پر نظر رکھیں جب تک کہ آپ کو یہ نہ بتا دیا جائےکہ   

سب محفوظ ہے یا آپ کو گھر خالی کرنےکا مشورہ دے دیا جاتا ہے۔



طّبی معلومات

اگر آپ کو اپنا گھر چھوڑنے اور طّبی مدد تک رسائی کی ضرورت ہو تو اپنے خاندان کیلئے اہم طّبی 

معلومات کا آسانی سے دستیاب ہونا بہت ضروری ہے۔

فزیشن

نام:

فون نمبر:

فارمیسی 

نام:

فون نمبر:

البرٹا ہیلتھ کارڈ کی معلومات

1. نام:

البرٹا ہیلتھ کارڈ نمبر:

2. نام:

البرٹا ہیلتھ کارڈ نمبر:

3. نام:

البرٹا ہیلتھ کارڈ نمبر:

4. نام:

البرٹا ہیلتھ کارڈ نمبر:

ادویات

1. نام:

خوراک: ادویات: 

2. نام:

خوراک: ادویات: 

3. نام:

خوراک: ادویات: 

4. نام:

خوراک: ادویات: 



اہم دستاویزات

 اہم دستاویزات کی نقول 

اہم دستاویزات کی نقول محفوظ جگہ پر رکھیں۔ دستاویزات کی ڈیجیٹل نقول، تصاویر اورکسی 

بھی ایسی چیز کو شامل کرنے پر غورکریں جو آپ رکھنا چاہتے ہیں۔

پاسپورٹ   

پیدائشی سرٹیفکیٹ   

نکاح نامہ   

بیمہ پالیسیاں   

تعلیمی ریکارڈ   

بینک اکاؤنٹ نمبر   

گھریلو اشیاء کی فہرست کا ریکارڈ   

سیفٹی ڈیپازٹ باکس کی چابی   

وصیتیں اور مختار نامے   

کریڈٹ کارڈ نمبر اور رابطے   

    پالتو جانوروں کی رجسٹریشن،

تصویریں، ڈاکٹرکا نام اور طّبی معلومات

وارنٹیز   

سوشل انشورنس نمبر   

ڈرائیونگ الئسنس نمبر   

امیونائزیشن اور میڈیکل ریکارڈ   

انکم ٹیکس ریٹرنز   

فیملی ممبران کی حالیہ تصاویر   

صحت کی نگہداشت کے نمبر    

الیکٹرانک فائلوں اور تصاویرکا یو ایس بی بیک اَپ   

اپنے خاندان اورگھرکو ہنگامی صورِت حال کیلئےکیسے تیارکریں، کے 

بارے میں مزید جانیں۔ یہ جاننےکیلئےکہ کیلگری میں کیا خطرات ہیں، 

ایمرجینسی ایکشن پالن کیسے بنایا جائے، 72 گھنٹےکی ِکٹ کیسے بنائی 

جائے اورکیلگری ایمرجینسی مینجمینٹ ایجنسی کا ریڈی کیلگری کورس 

کرنےکیلئے، calgary.ca/getready مالحظہ کریں۔

MARRIAGE

HEALTH CARD

MEDICATIONS

HEALTH CARD

MEDICATIONS



HEALTH CARD

MEDICATIONS

72 گھنٹےکی ایمرجینسی ِکٹ
ہنگامی صورتحال میں، جواب دہندگان ان لوگوں کی مدد میں مصروف ہو سکتے ہیں جو فوری 

خطرے میں ہیں۔ 72 گھنٹےکی ِکٹ میں ہنگامی صورتحال میں تین دن تک آپ اور آپ کے 

خاندان کی مددکیلئے سامان موجود ہے۔  

کھانا اور پانی  

  فی شخص فی دن چار لِٹر پینےکا پانی  

   خراب نہ ہونے والی خوراک   

) کھانے اور پانی کو سال میں ایک بار چیک کرنا   

اور تبدیل کرنا یاد رکھیں(

لوازمات  

  وائنڈ اَپ یا بیٹری سے چلنے والی ٹارچ اور بیٹریاں    

)ہر سال بیٹریاں تبدیل کریں( 

  وائنڈ اَپ یا بیٹری سے چلنے واال ریڈیو اور بیٹریاں )ہر   

سال بیٹریاں تبدیل کریں(

   اضافی کپڑے )گرم اشیاء سمیت( اورکمبل یا   

سلیپنگ بیگز

بیت الخالء  

   فرسٹ ایڈِکٹ اور بیت الخالء  

خصوصی ضروریات کی اشیاء  

   بچوں کی ضروریات )ڈائیپرز، فارموال، بوتلیں، وغیرہ(  

  نسخےکی ادویات  

   نسخےکی عینکیں یا کانٹیکٹ لینز کا اضافی جوڑا  

   پالتو جانوروں کی اشیاء )کھانا، پٹا، تھوتھنی پر چڑھانے واال   

غالف، ادویات، وغیرہ(

ذاتی دستاویزات اور اشیاء  

   چھوٹے نوٹوں کی صورت میں کچھ نقد رقم  

  اہم دستاویزات کی نقول  

ِکٹ کے موادکی تجویزکردہ مکمل فہرست کیلئے، calgary.ca/getready مالحظہ کریں۔
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facebook.com/cityofcalgary 

باخبر رہیں

کسی آفت کے دوران مختلف ذرائع سے خبریں اور اَپ ڈیٹس اکٹھا کرنےکے قابل ہونا ضروری ہے۔ 

ویب سائٹس

calgary.ca 
weather.gc.ca

ایپس اور الرٹس

alertready.ca 
emergencyalert.alberta.ca

سوشل میڈیا

                 @CityofCalgary   

 @CalgaryPolice   

 @Safety_Canada   
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