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ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਗੜ ੇ(hail)

ਗਵੜਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 
ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ:

• ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਫਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਦੇ 
ਪੂਰਵਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਨਯਨਮਤ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।

• ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ 
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਨਿਆ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਗਨਿਆਂ 
ਲਈ ਕਵਰ ਹੋ। 

• ਆਪਣੇ ਪਨਰਵਾਰ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸ਼ਨ 
ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ। calgary.ca/getready 
‘ਤੇ ਜਾਓ

• ਇੱਕ ਸੰਪ ਪੰਪ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਬੈਕਫਲੋ ਵਾਲਵ 
ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਤਾਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ 
ਦੀ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਤੂਫਾਨਾਂ ਲਈ  
ਵਤਆਰ ਿੋਣਾ: 

• ਬਾਰਬੀਨਕਊ ਅਤੇ ਪੇਨਟਓ ਫਰਨੀਿਰ ਨੰੂ 
ਪੱਕਾ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਿੇਤਰ ਨਵਿ ਪਾਰਕ ਕਰੋ।

• ਇਹ ਸੁਨਨਸ਼ਨਿਤ ਕਰੋ ਨਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 
ਪਰਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸੱਧੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। 

ਗਵੜਆਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ 
ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਿਣਾ:

• ਤੁਰੰਤ ਪਨਾਹ ਲਓ।
• ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਿਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਨਿਆਂ 

ਅਤੇ ਸਕਾਈਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
• ਹਿ੍ਹ ਵਾਲੇ ਿੌਰਾਨਹਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟੋਇਆਂ ਨਵਿੋਂ 

ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਿੀਿਾਂ 

ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਿੁੱਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੋ।

ਗਵੜਆਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿੈ:

• ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਓ। 

• ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਨਟਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 
ਨਵਿ ਆਉਣ ਨਵਿ ਮਦਦ ਦੀ ਿਰੂਰਤ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਬਊਰੋ ਔਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੰੂ 
1-844-227-5422 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
askibcwest@ibc.ca ’ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਨਸਕ ਨਸਹਤ ਦੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੈ, 
2-1-1 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ab.211.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਕੈਲਗਰੀ ਨਵਿ ਗਨਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਗਿੇ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਗਰਜ ਵਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 
ਿੇਤਰਾਂ ਨਵੱਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਨਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟੇ ਹਰੇ ਮਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਨਸ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
100 ਨਕਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਿਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਮਹੀਨਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਤੂਫਾਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ 
ਗਿੇ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਿ ਹਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿੁਣ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਿੈ, ਵਤਆਰ ਿੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਨੰੂ  
ਮੌਸਮ ਨਵੱਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਭਾਵਾਂ 
ਲਈ ਨਕਵੇਂ ਨਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ: 
calgary.ca/ClimateReadyHome

ਇੱਕ ਠੇਕਦੇਾਰ ਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਿਣਾ?
ਇਕ ਠੇਕਦੇਾਰ ਨੰੂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਕਵੇਂ ਰੱਨਿਆ 
ਜਾਵ ੇਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥ ੇਕਵਲੱਕ ਕਰੋ


