
 

 
 

 

 

پھنسے ہوئے رہائشیوں   ی پانی میںچرچ ِول کے عالقے میں شدید سیالببرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز،  
 کو محفوظ طریقے سے نکال رہی ہے 

  

سٹی آف برامپٹن چرچ ِول کے عالقے میں ایک شدید سیالب سے نمٹ رہا ہے اور پیل ریجنل پولیس کے   –  (2022فروری  17برامپٹن، آن )
  ساتھ مل کر درج ذیل عالقوں میں باقی رہائشیوں کو محفوظ طریقے سے نکالنے کا کام جاری ہے:

 چرچ ِول روڈ کے منتخب شدہ عالقے  •
 مارٹنز بولیورڈ •
 چرچ سٹریٹ  •
 وکٹوریہ سٹریٹ  •
 ایڈیلیڈ سٹریٹ •
 کریڈٹ ویو روڈ کے منتخب شدہ عالقے  •

اگرچہ رہائشیوں کی اکثریت کو پہلے ہی اس عالقے سے نکاال جا چکا ہے، مگر انخالء کے عمل کا یہ مرحلہ رات بھر جاری رہے گا اور 
منٹ آفس، برامپٹن پبلک ورکس، برامپٹن کل اس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، برامپٹن ایمرجنسی مینج

ٹرانزٹ، پیل ریجنل پولیس، ریجن آف پیل ہیومن سروسز اور کریڈٹ ویلی کنزرویشن متاثرہ عالقوں میں موجود ہیں اور صورتحال کی  
 نگرانی کا عمل اور ضروری کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔

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۔ 1-1-3لیے، بالک شدہ سٹارم سیوریج گریٹس یا تہہ خانے میں سیالب کی اطالع دینے کے لیے،  

 سیالب کے حفاظتی مشورے 

جس کے مطابق کل صبح تک بارش، یخ بستہ بارش اور  انوائرنمنٹ کینیڈا نے برامپٹن کے لیے موسم کا ایک خصوصی بیان جاری کیا ہے،
 برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کریڈٹ ویلی کنزرویشن نے بھی سیالب کی وارننگ جاری کی ہے۔ 

 رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں:

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

  سیالب کا پانی تیزی سے حرکت کر سکتا ہے اور ڈوبنے کا خطرہ الحق ہو سکتا ہے۔ اپنی حفاظت پر دھیان دیں اور سیالب کے •
 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  •
 گھر کی بنیادوں کو کوئی نقصان پہنچا ہو یا دراڑیں وغیرہ پڑ گئی ہوں، تو گھر کو چھوڑ دیں۔ 

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

وٹے ہوئے شیشے کی طرح کا  سیالبی پانی میں سیوریج )بیکٹیریا، وائرس یا پیراسائیٹس پر مشتمل ہو سکتا ہے(، کیمیکلز اور ٹ •
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۔
 سیالبی عالقے میں داخل نہ ہوں جب تک کہ مناسب ذاتی حفاظتی سامان اور لباس نہ پہنیں۔  •

 کے حفاظت سے سیالب اور  کریں فالو  پر  ٹوئٹر  BEMOPrepared@ رے میں جاننے کے لیے ہمیں بذریعہتازہ ترین صورت حال کے با
 کریں۔  مالحظہ www.brampton.ca لیے کے معلومات میں بارے

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbemoprepared&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cae327de3d8944d7fb97a08d9f2798361%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637807425968977077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bO%2FiNGw0N68wCAK9um3GrA9on0piOGLjo0Gnk333bas%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Pages/Welcome.aspx
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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