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کیلگری میں اولے

ےل ےک موسم  ا و
 ےس پہےل:

آ�ن واےل طوفانوں ےک ل�ئ موسم یک مقامی پیش گو�ئ پر   •
۔  ےس نظر رکھ�ی

گ
باقاعدیک

ن دہا�ن  ن کا جائزہ ل�ی اس بات یک یق�ی انشورنس پالیس�ی  •
ے۔  ےم کا تحفظ حاصل �ہ �ی  �ب

ےک ل�ئ کہ آپ کو اولوں ےک ل�ئ

�ن گھر والوں ےک ل�ئ ہنگامی ایکشن پالن  ا�پ  •
۔  )Emergency Action Plan ( بنائ�ی
calgary.ca/getready مالحظہ کریں۔ 

calgary.ca/getready

سمپ پمپ )sump pump( اور سیور بیک فلو   •
۔  والو )sewer backflow valve( لگائ�ی

�ن امالک پر  اگر آپ کہ�ی دور ہوں تو کیس کو ا�پ  •
۔ نظر رکھ�ن کو کہ�ی

 طوفانوں ےک ل�ئ

 تیار ہونا: 
۔ باربیکیو اور آنگن ےک فرنیچر کو محفوظ رکھ�ی  •

�ن ےک ل�ئ اپ�ن گاڑی  اگر ممکن ہو تو، نقصان ےس بحپ  •
�ئ عال�ق م�ی کھڑی کریں۔ کو ڈھےک ہو

�ن یک نلییوں )ڈاؤن  یقی�ن بنائ�ی کہ چھت ےس پا�ن گر  •
سپاؤٹس( کا رخ آپ ےک گھر ےس دور ہو، اور ، 

اوررسارس آپ ےک پڑویس ےک گھر یک طرف نہ ہو۔ 

ےل وایل طوفا�ن بارش  او
 ےک دوران محفوظ رہنا:

فوری طور پر پناہ حاصل کریں۔   •

طوفان ےک دوران کھڑکیوں، دروازوں اور اسکائ   •
۔ الئٹس )skylights( ےس دور رہ�ی

سیالب زدہ چوراہوں یا بارش ےک پا�ن ےک بڑے گڑھوں ےک   •
۔ اندر ےس گااڑی نہ چالئ�ی

وں ےس دور  ن اگر باہر ہوں تو، دھات یک بڑی چ�ی  •
ہوجائ�ی اور بڑے کھےل عالقوں ےس گریز کریں۔ 

ےل وایل طوفا�ن بارش    او
 ےک بعد کیا کریں:

جب محفوظ ہو تو، جائزہ ل�ی اور نقصان یک   •
۔  کھینچ�ی تصویریں 

�ن انشورنس   ا�پ
ر یک اطالع ےک ل�ئ نقصان یا �ن  •
فراہم کنندہ کو کال کریں۔ 

�ن م�ی  �ن بیمہ کار ےس رابطہ کر اگر آپ کو ا�پ  •
ورت ہو تو ، انشورنس بیورو آف  مدد یک �ن

کینیڈا کو 5422-227-844-1 پرکال کریں یا 
.askibcwest@ibc.ca

۔ اگر آپ  اپنا اور اپ�ن ذہ�ن صحت کا خیال رکھ�ی  •
ورت ہو تو ، 1-2-2 پر کال کریں یا  کو مدد یک �ن

ab.211.ca پر جائ�ی

ے۔ گرج چمک ےک بادل ےک اوپری عالقوں م�ی جب پا�ن ےک قطرے ایک  ےل کا موسم �ہ �ن ےس ستم�ب تک او کیلگری م�ی جون ےک مہ�ی
ے اور  �ٹ م�ٹ ےک دا�ن ےس ےل کر ٹینس بال تک کا ہو سکتا �ہ ےل کا حجم ایک چھو ے۔ او ساتھ جم جا�ق ہ�ی تو اوال اس وقت بنتا �ہ

ن  ن بارش اور ت�ی ےل، ت�ی ے۔ ان مہینوں ےک دوران شدید طوفان�ی نقصان دہ او ن پر ٹکرا سکتا �ہ 100 کلومی�ٹ �ن گھنٹہ یک رفتار ےس زم�ی
۔  ۔ یہ طوفان کاروں، گھروں اور کاروباری اداروں کو چوٹ اور نقصان پہنچا سک�ق ہ�ی ہوائ�ی پیدا کر سک�ق ہ�ی

�ن ےک ل�ئ ان اقدامات پر عمل کریں:  ے، تیار ہو تیاری کا وقت اب �ہ

نے  آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات کے لئے ا�پ
ے، سیکھیں:   گھر اور امالک کو کس طرح تیار کرنا �ہ

 calgary.ca/ClimateReadyHome
پرجا کر۔

ٹھیکیدار کی خدمات حاصل کرنا؟
 ٹھیکیدار کی خدمات حاصل کرنے کے طریقہ کے بارے 

میں معلومات کے لئے یہاں کلک کریں


