
 

 
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ, ਬ੍ਹਤੁ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਨ ੂੰ   
ਚਰਚਵਿਲੇ ਖਤੇਰ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਸਰੁਿੱ ਵਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਬ੍ਾਹਰ ਕਿੱਢ ਰਹੀ ਹ ੈ

 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਫਰਿਰੀ, 2022) – ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਚਰਚਵਿਲੇ (Churchville) ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ, ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਬ੍ਾਕੀ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਬ੍ਾਹਰ ਕਿੱਢਣ ਲਈ, ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪਵੁਲਸ (Peel Regional Police) ਦੇ 

ਨਾਲ ਵਮਲ ਕ ੇਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:  

• ਚਰਚਵਿਲੇ ਰੋਡ (Churchville Road) ਦੇ ਚੋਣਿੇਂ ਖੇਤਰ 

• ਮਾਰਵਟਨਸ ਬ੍ੁਲੇਿਾਰਡ (Martins Boulevard) 

• ਚਰਚ ਸਟਰੀਟ (Church Street) 

• ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟਰੀਟ (Victoria Street) 

• ਐਡੇਲੇਡ ਸਟਰੀਟ (Adelaide Street) 

• ਕਰੈਵਡਟਵਿਊ ਰੋਡ (Creditview Road) ਦੇ ਚੋਣਿੇਂ ਖੇਤਰ 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰ ੇਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਵਲਆਂਦਾ ਵਿਆ ਹੈ, ਵਫਰ ਿੀ ਬ੍ਾਹਰ ਵਲਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ੍, ਪ ਰੀ ਰਾਤ ਰਹੇਿੀ 
ਅਤੇ ਕਿੱਲਹ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services), 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਵਫਸ (Brampton Emergency Management Office), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਬ੍ਵਲਕ ਿਰਕਸ (Brampton Public 

Works), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਵਲਸ (Peel Regional Police), ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਵਹਊਮੈਨ ਸਰਵਿਵਸਜ 

(Region of Peel Human Services) ਅਤੇ ਕਰੈਵਡਟ ਿਲੈੀ ਕਨਜਰਿਸ਼ੇਨ (Credit Valley Conservation), ਸਾਈਟ ਤੇ ਰਵਹਣਿੇ ਅਤੇ ਲਿਾਤਾਰ 

ਸਵਿਤੀ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਕ,ੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨਿੇ। 

ਜੇਕਰ ਵਨਿਾਸੀ ਖਤਰ ੇਵਿਿੱ ਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ, 9-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਰੋਡਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ, ਤ ਫਾਨ ਦੇ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁਕ ੇਹੋਏ ਸੀਿਰ ਿਰੇਟਸ ਜਾਂ ਬ੍ੇਸਮੈਂਟ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰੁਿੱ ਵਖਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਸਝੁਾਅ 

ਐਨਿਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ (Environment Canada) ਨੇ, ਕਿੱਲਹ ਸਿਰੇੇ ਬ੍ਾਵਰਸ਼, ਫਰੀਵ਼ਿੂੰਿ ਬ੍ਾਵਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਨੋ ਦੇ ਪ ਰਿ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸਤੇ 

ਖਾਸ ਮੌਸਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਵੈਡਟ ਿੈਲੀ ਕਨਜਰਿੇਸ਼ਨ ਨੇ ਿੀ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਚਤਾਿਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਖਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ: 

• ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਡੋਰ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਵਸਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਅੂੰਡਰਿਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਹਠੇਾਂ ਵਡਿੱਿੀਆਂ ਵਬ੍ਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰੂੰਟ ਆ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨ ੂੰ , ਬ੍ਿੱ ਵਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਪਾਲਤ  ਜਾਨਿਰਾਂ ਨ ੂੰ , ਰੁਕ ੇਹੋਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਠੇਾਂ ਵਡਿੱਿੀਆਂ ਵਬ੍ਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਿੱਖੋ। 



 

 

• ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੁਿੱਬ੍ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਕਾਇਮ ਕਰ ੋਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਡਰਾਈਿ 

ਨਾ ਕਰ ੋਜਾਂ ਤੁਰ ੋਨਾ। 
• ਵਬ੍ਲਵਡੂੰਿ ਸਟਰਕਚਰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕ,ੇ ਅਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪੋਰਚ ਦੀਆਂ ਛਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰ ਵਨਿੱਕਲੇ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਸਮੇਤ, ਜਕੇਰ 

ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖਰਾਬ੍ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈੋ ਸੂੰ ਭਾਿੀ ਲਿੱ ਛਣ ਨ਼ਿਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। 
• ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਅਕਸਰ ਸੜ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਕਿਅੇਜ ਨ ੂੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਸੜ੍ਕਾਂ ਕਮ਼ਿੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਿ਼ਿਨ ਹਠੇਾਂ ਟੁਿੱ ਟ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਡਰਾਈਿ ਨਾ ਕਰ ੋਜਾਂ ਤੁਰ ੋਨਾ। 
• ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸੀਿੇਜ (ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਬ੍ਕੈਟੀਰੀਆ, ਿਾਇਰਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ), ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਮਲਬ੍ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ 

ਟੁਿੱ ਵਟਆ ਹਇੋਆ ਕਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਹੋ। ਖੁਦ ਨ ੂੰ , ਪਵਰਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਪਾਲਤ  ਜਾਨਿਰਾਂ ਨ ੂੰ , ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਿੱਖੋ। 
• ਤਦ ਤਿੱਕ ਹੜ੍ਹ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਿ,ੇ ਜਦੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਨਿੱਜੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆਤਮਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿੱਪੜੇ੍ ਨਾ ਪਵਹਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। 

ਵਨਿਾਸੀ, ਵਬ੍ਲਕੁਿੱਲ ਤਾ਼ਿਾ ਅਿੱਪਡੇਟਸ ਲਈ Twitter ਤੇ, @BEMOPrepared ਨ ੂੰ  ਫਾਿੱਲੋ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

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

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

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
https://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Pages/Welcome.aspx
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

