
 

 
 

 

 

ਚਰਚਵਿਲੇ ਖਤੇਰ ਵਿਿੱ ਚ ਹੜ੍ਹ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ 

  

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਫਰਿਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਚਰਚਵਿਲੇ (Churchville) ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਈ ਹੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱ ਚ, 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਵਿਜਾਸਟਰ ਵਰਕਿਰੀ ਅਵਸਸਟੈਂਸ ਫਾਰ ਓਨਟੈਰੀਅਨਸ 

(ਿੀ.ਆਰ.ਏ.ਓ.) ਪਰੋਗਰਾਮ ਐਕਟੀਿੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (activating the Disaster Recovery Assistance for Ontarians (DRAO) 

program), ਜ ੋਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 
 

ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਪਰਾਈਮਰੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਖੇਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਫੰਵਿੰਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਵਚਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਿਿੱਲੋਂ ਕਿਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਵਰਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕਿਰੇਜ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। 

ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ, ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਿਾਰ, 29 ਜਲੁਾਈ, 2022 ਹੈ।  
 

ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਜੇ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼, ontario.ca/disasterassistance ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰੁਿੱ ਵਖਆ  

ਬਸੰਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਿਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਵਬਕ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ 
ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ ੋਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋ। ਕੈਚ ਬੇਵਸਨਾਂ 
ਅਤੇ ਿਾਊਨਸਪਾਊਟਸ ਤੋਂ ਿਾਧ ੂਮਲਬਾ ਹਟਾਓ, ਤਾਂ ਜ ੋਿਰਖਾ, ਵਪਘਲਦੀ ਹੋਈ ਸਨੋ ਅਤੇ ਬਰਫ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਵਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕਲੋ ਵਕਤ ੇਜਾਣ ਦਾ 
ਰਸਤਾ ਹੋਿੇ। 

ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਣੀ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਿੇ ਤਾਂ ਕਦ ੇਿੀ ਪਾਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਿਰ ੋਿਨ ਬਰੈਂਪਟਨ 

(Hydro One Brampton) ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।   
• ਕਦ ੇਿੀ ਅਵਜਹੇ ਕਮਰ ੇਵਿਿੱ ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਵਜਿੱ ਿੇ ਪਾਣੀ, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਆਊਟਲੈਟਸ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਿੱ ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹਿੋੇ। 
• 3-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਜਾਂ 311@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਅਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰ ੋ(ਵਜਿੇਂ 

ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਟਰੀਟਸ ਵਿਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਿੱ ਿੇ ਪਲੂਸ)। 

 ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 

• ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਵਸਿੱਲਹ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੀ-ਵਮਆਦ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ/ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Fbulletin%2F1001912%2Fontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Fbulletin%2F1001912%2Fontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Fbulletin%2F1001912%2Fontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnews.ontario.ca%2Fen%2Fbulletin%2F1001912%2Fontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fapply-disaster-recovery-assistance&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4TEFDXB3VTfc7BELSKeeeu4Bl4W2rFD8UJQCDij9U1Q%3D&reserved=0
mailto:311@brampton.ca


 

 

• ਹੜ੍ਹ ਿਾਲੀਆਂ ਸੜ੍ਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚਿੱ ਲੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਰਾਈਿ ਕਰੋ। ਇਕਿੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਸਟਰੀਟਸ ਅਤੇ ਸਾਈਿਿਾਕਸ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਤਆਰ ਰਹੋ 

• ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੋ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਅਵਜਹ ੇਖਤਵਰਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ, ਜ ੋਤੁਹਾਿੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
• ਇਿੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ ਰਿੱਖ,ੋ ਵਜਸ ਬਾਰ ੇਪੂਰੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਿੇ। 
• ਬੁਵਨਆਦੀ ਸਮਾਨ ਿਾਲੀ ਇਿੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕਿੱ ਟ ਵਤਆਰ ਕਰੋ, ਜ ੋਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 72 ਘੰਵਟਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਰਵਹ ਸਕੇ। 
• ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਹਾਿੇ ਕਲੋ ਸਹੀ ਕਿਰੇਜ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਵਫਸ (Emergency Management Office) ਤੋਂ, ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਿਾਂ ਲਈ, 

Brampton.ca/prepared ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ Twitter @BEMOprepared ਤੇ ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਿੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  

 

 

http://www.brampton.ca/prepared
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