
 

 
 

 

 

 چرچ ِول کے سیالب زدہ عالقوں کیلئے ڈیزاسٹر ریلیف دستیاب ہے۔ 

  

فروری میں چرچ ِول کے عالقے میں سیالب نے جو تباہی مجائی تھی اس کے ردعمل میں،  – (2022اپریل  1برامپٹن، آن )
(  DRAOڈیزاسٹر ریکوری اسسٹینس فار اونٹیرینز )اونٹاریو حکومت برامپٹن کے رہائشیوں اور خاندانوں کی امداد کے لیے 

 فعال کر رہی ہے۔ کو اس قدرتی آفت سے متاثر ہونے والے رہائشیوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے  پروگرام 
 

اس ڈیزاسٹر امدادی پروگرام کا اطالق بنیادی رہائش گاہ اور اس کے بنیادی مواد، چھوٹے کاروباروں، فارم یا غیر منافع بخش 
کی فراہمی ہنگامی ایسے اخراجات اور ضروری امالک کی مرمت یا تبدیلی کی الگت کے لیے ہو تنظیموں پر ہوتا ہے۔ فنڈنگ 

میں شامل نہیں ہیں۔ رہائشیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نجی انشورنس فراہم کنندگان سے کوریج گی، جو انشورنس 
 اور اخراجات کا جائزہ لینے کے لیے بات کریں۔ 

 
 ہے۔ 2022جوالئی  29درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ بروز جمعہ 

 
پر مل  ontario.ca/disasterassistance نقشہ اور رہنماء ہدایاتاہلیت اور کوریج کے بارے میں مزید معلومات، عالقے کا 

 سکتی ہیں۔ 

  

 سیالب سے حفاظت
 

ہار کے آگے بڑھنے کے ساتھ درجہ حرارت میں اضافے کی توقع کو مدنظر رکھتے ہوئے، رہائشیوں کی حوصلہ افزائی  موسم ب
 کی جاتی ہے کہ وہ بدلتے ہوئے موسمی حاالت اور ان کے مطابق اپنی جائیداد کی نگرانی جاری رکھیں۔ 

 
ات کر سکتے ہیں۔ کیچ بیسن اور ڈاون سپاؤٹس سے  سیالب کی صورت میں آپ کی تیاری کو یقینی بنانے کے لیے آپ کچھ اقدام

 کہر قسم کے اضافی ملبے کو صاف کریں تاکہ بارش، پگھلتی ہوئی برف اور برفانی پانی آزادانہ طور پر بہہ کر کہیں جا سکیں۔ 
 

 اگر سیالب آ جاتا ہے:

پانی سے گزرنا پڑتا ہو۔ بجلی  کبھی بھی اس وقت بجلی بند کرنے کی کوشش نہ کریں، جب آپ کو ایسا کرنے کے لیے  •
 ( سے رابطہ کریں۔ Hydro One Bramptonبند کرنے کے لیے ہائیڈرو ون برامپٹن )

 کبھی بھی ایسے کمرے میں قدم نہ رکھیں جہاں پانی بجلی کے آؤٹ لیٹس، آالت یا ڈوریوں وغیرہ میں موجود ہو۔  •
پر ای میل کرکے پانی کے غیر معمولی طور پر جمع ہونے کی   brampton.ca@311پر کال کرکے یا  1-1-3 •

 اطالع دیں )مثالً رہائشی سڑکوں پر پانی کے بڑے تاالب بن جانا(۔ 

  
 سیالب ختم جانے کے بعد: 

ی مناسب پھپھوندی لگنے اور پانی کے رسأو سے جڑے طویل مدتی خطرات سے بچانے کے لیے اپنے گھر/پراپرٹی ک •
 صفائی کو یقینی بنائیں۔ 

سیالب زدہ سڑکوں پر نہ چلیں اور نہ ہی گاڑی چالئیں۔ پانی جمع ہونے سے گلیوں اور فٹ پاتھوں کی حفاظت متاثر ہو   •
 سکتی ہے۔

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/bulletin/1001912/ontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|d3d2f48eb9324345afaa08da142779b0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637844457023496828|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://news.ontario.ca/en/bulletin/1001912/ontario-government-activates-disaster-recovery-assistance-to-support-residents-in-the-city-of-brampton&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|d3d2f48eb9324345afaa08da142779b0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637844457023496828|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=tbOMlLU8jbQC2jgra6nHybKj5xgdWLHTfmdrqXhDktI=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ontario.ca/page/apply-disaster-recovery-assistance&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|d3d2f48eb9324345afaa08da142779b0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637844457023496828|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=4TEFDXB3VTfc7BELSKeeeu4Bl4W2rFD8UJQCDij9U1Q=&reserved=0
mailto:311@brampton.ca


 

 

 
 تیار رہیں 

 خطرات کو جانیں اور ان خطرات سے آگاہ رہیں جو آپ کے گھر کو متاثر کر سکتے ہیں۔ •
   جس سے آپ کا پورا گھرانہ بھی واقف ہو۔ ایک ہنگامی منصوبہ بنائیں •
  گھنٹے تک مدد دے سکے۔ 72بنیادی سامان کے ساتھ ایک ہنگامی ِکٹ بھی تیار کریں جو آپ کو کم از کم  •
 اپنے انشورنس فراہم کنندہ سے بات کریں اور یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس مناسب کوریج موجود ہو۔  •

  

برامپٹن کے ایمرجنسی مینجمنٹ آفس کی جانب سے مزید معلومات اور سیالب سے بچاؤ کی تجاویز کے لیے  
Brampton.ca/prepared  مالحظہ کریں اور ٹویٹر پر انہیں بذریعہ@BEMOprepared فالو کریں۔  
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/prepared
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBEMOprepared&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cd3d2f48eb9324345afaa08da142779b0%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637844457023496828%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dq6o33MJJ3yG27Qwk815tQsNhwvJ9uHe18quOM%2FTM%2F8%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

