
 

 
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਆਪਕ ਸਥਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ 

ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣ ਿਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਫਰਿਰੀ, 2022) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪ ਰ ੇਸ਼ਵਹਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਥਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ 

ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣ। 

ਇਸ ਿਲੇੇ, ਵਸਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵਕ ਹਠੇਾਂ ਵਲਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ, ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹਨ:  

• ਵਿੂੰ ਟਸਨ ਚਰਵਚਲ ਬ੍ਲੇੁਿਾਰਡ (Winston Churchill Boulevard) ਵਿਿੇ ਿਾਨਲੈਸ ਰੋਡ (Wanless Road) 

• ਬ੍ੋਿਅੇਰਡ ਡਰਾਈਿ (Bovaird Drive) ਤੋਂ ਿਾਨਲੈਸ ਡਰਾਈਿ (Wanless Drive) ਤੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰੋਡ (Heritage Road) 

• ਹਾੱਲਸਟੋਨ ਰੋਡ (Hallstone Road) ਵਿਿ ੇਕਰੈਵਡਟਵਿਊ ਰੋਡ (Creditview Road)  

• ਸਟੀਲਸ ਅਿਵੈਨਊ (Steeles Avenue) ਵਿਿ ੇਕਰਵੈਡਟਵਿਊ ਰੋਡ 

• ਸਟੀਲਸ ਅਿਵੈਨਊ ਵਿਿ ੇਚਰਚਵਿਲੇ ਰੋਡ (Churchville Road) 

• ਕਲਾਰੈਂਸ ਸਟਰੀਟ (Clarence Street) ਵਬ੍ਰਜ 

• ਪੀਲ ਵਿਲੇਜ (Peel Village) ਵਿੱਚ ਵਕਿਾਵਨਸ (Kiwanis) ਵਬ੍ਰਜ  

ਜੇਕਰ ਸੂੰ ਭਿ ਹਿੋੇ ਤਾਂ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:  

• ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਡੋਰ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਵਸਸਟਮ੍ਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਹਠੇਾਂ ਵਡੱਗ੍ੀਆਂ ਵਬ੍ਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੂੰਟ ਆ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿੁਦ ਨ ੂੰ , ਬੱ੍ਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਪਾਲਤ  ਜਾਨਿਰਾਂ ਨ ੂੰ , ਰੁਕ ੇਹੋਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਠੇਾਂ ਵਡੱਗ੍ੀਆਂ ਵਬ੍ਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰੱਿੋ। 
• ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱੁਬ੍ਣ ਦਾ ਿਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਰੱਿ ੋਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਿ ਨਾ ਕਰ ੋ

ਜਾਂ ਤੁਰ ੋਨਾ। 
• ਵਬ੍ਲਵਡੂੰਗ੍ ਸਟਰਕਚਰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕ,ੇ ਅਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਰੋਚ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰ ਵਨਿੱਕਲੇ ਵਹੱਵਸਆਂ ਸਮੇ੍ਤ, ਜੇਕਰ ਨੀਂਹ ਅਤੇ 

ਸਟਰਕਚਰ ਿਰਾਬ੍ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈੋ ਸੂੰ ਭਾਿੀ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। 
• ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਅਕਸਰ ਸੜ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕਿਅੇਜ ਨ ੂੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੜ੍ਕਾਂ ਕਮ੍ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਿਜ਼ਨ ਹਠੇਾਂ ਟੱੁਟ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਿ ਨਾ ਕਰ ੋਜਾਂ ਤੁਰ ੋਨਾ। 
• ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀਿੇਜ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਕੈਟੀਰੀਆ, ਿਾਇਰਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ), ਕੈਮ੍ੀਕਲ ਅਤੇ ਮ੍ਲਬ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ 

ਟੱੁਵਟਆ ਹਇੋਆ ਕੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਹੋ। ਿੁਦ ਨ ੂੰ , ਪਵਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਪਾਲਤ  ਜਾਨਿਰਾਂ ਨ ੂੰ , ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰੱਿੋ। 
• ਹੜ੍ਹ ਿਾਲੇ ਿੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਨਾ ਹਿੋੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਵਿਆਤਮ੍ਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ੍ ਨਾ ਪਵਹਨੇ ਹੋਏ ਹਣੋ।  

ਜੇਕਰ ਵਨਿਾਸੀ ਿਤਰ ੇਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ, 9-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਮ੍ਊਵਨਵਸਪਲ ਰੋਡਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ, ਸਟੌਰਮ੍ 

ਸੀਿਰ ਗ੍ਰੇਟਸ ਜਾਂ ਬ੍ੇਸਮ੍ੈਂਟ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 



 

 

ਵਨਿਾਸੀ, ਵਬ੍ਲਕੁੱਲ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟਸ ਲਈ Twitter ਤੇ, @BEMOPrepared ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋੱ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca ਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਮ੍ੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮ੍ਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮ੍ੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  

 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbemoprepared&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C476527017156461c80d908d9f269896c%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637807357908910212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WN%2FKVNCpd7mGPxuzfFXx%2FLmwfs6zU%2FSAqlaNioq1j%2Bk%3D&reserved=0
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