
 

 
 

 

 

 سٹی اس بہار میں رہائشیوں کو محفوظ رہنے کی یاددہانی کرواتا ہے 
 

گرم موسم کی پیش گوئی کے ساتھ، سٹی آف برامپٹن اس بہار میں رہائشیوں کو محفوظ رہنے کی یاددہانی   –  (2021مارچ،  17برامپٹن، آن )
 بلتا موسم اپنے ساتھ کئی خطرات التا ہے جس کے بارے میں سب کو آگاہ ہونا چاہیے۔  کرواتا ہے۔

 
انجماد کا جمع ہونا اور اب، بہار کی آنے والی بارشوں کی  ان سردیوں میں مختلف اقسام کے حاالت، مثًلا برفانی طوفان کا ملبہ، برف اور 

وجہ سے، سٹی کا ایمرجینسی منیجمنٹ آفس رہائشیوں کو آگاہ کرتا ہے کہ سیًلب کا خطرہ اوسط سے زیادہ ہے۔ ذیل میں سیًلب سے حفاظت  
 کے کچھ مشورے ہیں، جنہیں ذہن میں رکھا جانا چاہیے: 

ا کسی بھی ایسی ہنگامی حالت، جن میں  •  کو کال کریں۔  1-1-9پولیس، فائر یا ایمبولنس کی ضرورت ہو، کے لیے فورا

بلدیاتی سڑکوں پر مقامی سیًلب، طوفانی پانی کی نالیوں کے بند ڈھکنوں یا تہہ خانے میں سیًلبی پانی کے گھسنے کی اطًلع دینے   •
 سے رابطہ کریں۔   311کے لیے 

تا سہہ پہر   8:30سے صبح  کریڈٹ ویلی کنزرویشن اتھارٹیندیوں اور نہروں میں پانی کی اونچی سطح کی اطًلع دینے کے لیے،   •
 ، پیر تا جمعہ رابطہ کریں اور ان سے فلڈ ڈیوٹی افسر کا مطالبہ کریں۔4:30

سیًلب آنے سے پہلے، یقینی بنائیں کہ آپ پانی کو نکاسی کا راستہ دیں۔ اگر محفوظ ہو، تو اپنی اپنے سامان کی حفاظت کریں۔   •
امًلک سے پانی کو قریبی کیچ بیسن یا گلی میں نکلنے کا راستہ دیں، تا کہ پانی آزادی سے بہہ سکے۔ اپنی جگہ سے فالتو برف ہٹا 

 ھلے ہوں۔ دیں۔ یقینی بنائیں کہ کیچ بیسنز اور ڈأون سپأوٹس ک

ا پانی سے    • اگر سیًلب آ جاتا ہے، تو کبھی بھی اس وقت بجلی بند کرنے کی کوشش نہ کریں، جب آپ ایسا کرنے کے لیے الزما
گزرنا پڑے۔ بجلی بند کروانے کے لیے الیکٹرا سے رابطہ کریں۔ کبھی بھی ایسے کمرے میں نہ جائیں جہاں پانی بجلی کی آٔوٹ  

 سے لگ رہا ہوں۔ لیٹس، ایپًلئنسس یا تاروں 

سیًلب ختم ہونے کے بعد، طویل مدتی پھپھوندی اور پانی کے رسأو سے بچنے کے لیے اپنے گھر/امًلک کی اچھی طرح صفائی    •
 کو یقینی بنائیں۔ 

 سیًلب زدہ سڑکوں سے نہ چلیں یا گاڑی نہ چًلئیں۔ پانی کا جمع ہونا گلیوں اور سائڈ واکس کی حفاظت کو متاثر کریں۔ •
 

کروائی جاتی ہے کہ دریأوں، ندیوں، تاالبوں )بشمول سیًلب کے پانی سے بنے ہوئے تاالب(، پانی کے ذخیروں، گیلے  رہائشیوں کو یاددہانی  
عًلقوں اور دلدلوں پر سکیٹ نہ کریں، کیونکہ مسلسل بدلتے درجہ حرارت کی وجہ سے برف اور انجماد کے پگھلنے اور نگرانی کے نہ  

آف برامپٹن نے مقامی دریأوں اور نہروں پر عًلمات لگائی ہیں، جو رہائشیوں کی ان پر سکیٹنگ   ہونے کی وجہ سے یہ غیر محفوظ ہے۔ سٹی
اسکیٹنگ کے لیے مختص اور وضع کردہ جگہوں کے عًلوہ کسی جھیل یا پانی کے راستے پر اسکیٹ   کرنے میں حوصلہ شکنی کریں گی۔

 کا جرمانہ کیا جائے گا۔ $5000عدم تعمیل پر زیادہ سے زیادہ  کے تحت قانون کی خًلف ورزی ہو گی۔ سٹیز پارک لینڈز بائے الء کرنا 
 

مًلحظہ   www.brampton.caاس بہار میں محفوظ رہنے کے لیے مزید مشوروں اور سیًلبی رابطوں اور وسائل کی فہرست کے لیے 
 کریں۔ 
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 میڈیا کنٹیکٹ
 گروندر سنگھ 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 سٹریٹیجک کمیونیکیشنز

 سٹی آف برامپٹن
Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 2028 |-874-905 

  

https://www.311brampton.ca/
https://cvc.ca/contact/
https://www.brampton.ca/en/City-Hall/Bylaws/All%20Bylaws/Parkland.PDF
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/floood-watch/Pages/Welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

