
 

 
 

 

 

 پانی کا سامنا ہے  رامپٹن کو بڑے پیمانے پر سیالبیب

 رہائشیوں کو محفوظ رہنے کی یاددہانی کرائی جاتی ہے

  

برامپٹن میں شہر بھر میں بڑے پیمانے پر مقامی سیالب کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ رہائشیوں کو یاد دالیا   –  (2022فروری  17برامپٹن، آن )
 جاتا ہے کہ جب سیالب آئے، تو وہ محفوظ مقامات پر رہیں۔ 

  اس وقت، سٹی کو معلوم ہے کہ درج ذیل مقامات مقامی سیالب سے متاثر ہو رہے ہیں:

 وینلیس روڈ ونسٹن چرچل بولیورڈ میں  •
 بوویرڈ ڈرائیو سے وینلیس ڈرائیو تک ہیریٹیج روڈ •
 ہال سٹون روڈ پر کریڈٹ ویو روڈ  •
 سٹیلیز ایونیو میں کریڈٹ ویو روڈ  •
 روڈ ِولسٹیلیز ایونیو میں چرچ  •
 کلیرینس سٹریٹ برج  •
 پیل ولیج میں کیوانس برج  •

  درج ذیل حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے:اگر ممکن ہو، تو رہائشیوں کو ان عالقوں سے دور رہنا چاہیے اور  

کھڑے پانی میں بجلی کے زیر زمین نظام اور زیر زمین یا نیچے دبائی گئی بجلی کی الئنوں سے کرنٹ دوڑ سکتا ہے۔ اپنے آپ   •
 کو، بچوں اور پالتو جانوروں کو کھڑے پانی اور بجلی کی گری ہوئی تاروں سے دور رکھیں۔ 

تیزی سے حرکت کر سکتا ہے اور ڈوبنے کا خطرہ الحق ہو سکتا ہے۔ اپنی حفاظت پر دھیان دیں اور سیالب کے  سیالب کا پانی  •
 پانی میں گاڑی نہ چالئیں اور نہ ہی پیدل چلیں۔ 

عمارتوں کے ڈھانچے متاثر ہو سکتے ہیں اور غیر محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اگر پورچ کی چھتوں اور اوپر لٹکتی ہوئی چیزوں سمیت  •
 کی بنیادوں کو کوئی نقصان پہنچا ہو یا دراڑیں وغیرہ پڑ گئی ہوں، تو گھر کو چھوڑ دیں۔  گھر 

سیالب کا پانی اکثر سڑکوں اور پیدل راستوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ سڑکیں کمزور ہو سکتی ہیں اور گاڑی کے وزن سے نیچے بیٹھ   •
 چلیں۔سکتی ہیں۔ سیالب کے  پانی میں گاڑی نہ چالئیں اور نہ ہی پیدل 

سیالبی پانی میں سیوریج )بیکٹیریا، وائرس یا پیراسائیٹس پر مشتمل ہو سکتا ہے(، کیمیکلز اور ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح کا   •
کوئی ملبہ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ نشیبی عالقوں سے گریز کریں۔ اپنے آپ کو، خاندان اور پالتو جانوروں کو سیالب کے پانی سے  

 دور رکھیں۔
 قے میں داخل نہ ہوں جب تک کہ مناسب ذاتی حفاظتی سامان اور لباس نہ پہنیں۔ سیالبی عال •

پر کال کرنی چاہیے۔ میونسپل سڑکوں پر مقامی سیالب کی اطالع دینے کے  1-1-9اگر رہائشی خطرے میں ہوں، تو انہیں فوری طور پر 
 پر کال کریں۔  311کے لیے،   لیے، بالک شدہ سٹارم سیوریج گریٹس یا تہہ خانے میں سیالب کی اطالع دینے

 کے حفاظت سے سیالب اور  کریں فالو  پر  ٹوئٹر  BEMOPrepared@ تازہ ترین صورت حال کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں بذریعہ
   کریں۔ مالحظہ www.brampton.ca لیے کے معلومات میں بارے
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
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
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