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ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰ ਬਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਗੜੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਗਰਜ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ
ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੰ ਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਹਰੇ ਮਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
100 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰ ਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰ ਭੀਰ ਤੂਫਾਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ
ਗੜੇ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:

• ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਫਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦੇ
ਪੂਰਵਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
• ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੜਿਆਂ
ਲਈ ਕਵਰ ਹੋ।
• ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ
ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ। calgary.ca/getready
‘ਤੇ ਜਾਓ

• ਇੱਕ ਸੰ ਪ ਪੰ ਪ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਬੈਕਫਲੋ ਵਾਲਵ
ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਤੂਫਾਨਾਂ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ:

• ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਅਤੇ ਪੇਟਿਓ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ
ਪੱਕਾ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਕ ਕਰੋ।

• ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਪਰਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ
ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ
ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ:

calgary.ca/ClimateReadyHome

ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ:

• ਤੁਰੰਤ ਪਨਾਹ ਲਓ।

• ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ
ਅਤੇ ਸਕਾਈਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।

• ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚੋਂ
ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ?
ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ
ਜਾਵੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

MUSTER

ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ:

• ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਓ।
• ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰ ਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਔਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ
1-844-227-5422 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
askibcwest@ibc.ca ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
2-1-1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ab.211.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

