
 

 
 
 

 

Cứu trợ thiên tai cho vụ ngập lụt khu vực Churchville 

  

BRAMPTON, ON (ngày 1 tháng 4 năm 2022) – Để ứng phó với tình trạng ngập lụt ở khu vực 
Churchville vào tháng Hai, chính quyền Ontario đang kích hoạt chương trình Hỗ Trợ Khắc 
Phục Hậu Quả Thiên Tai cho Người Dân Ontario (Disaster Recovery Assistance for Ontarians, 
DRAO) để hỗ trợ cư dân Brampton và các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ thiên tai này. 
 
Chương trình hỗ trợ khắc phục hậu quả của thiên tai áp dụng cho một nơi cư trú chính và các 
hạng mục cơ bản của nơi cư trú, một doanh nghiệp nhỏ, trang trại hoặc tổ chức phi lợi nhuận. 
Tài trợ áp dụng cho các chi phí khẩn cấp và các chi phí để sửa chữa hoặc thay thế tài sản thiết 
yếu không được bảo hiểm bao trả. Cư dân được yêu cầu trao đổi với các nhà cung cấp bảo 
hiểm tư nhân của họ để xem xét phạm vi bảo hiểm và chi phí. 
 
Hạn cuối để gửi đơn đăng ký là Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022. 
 
Có thể tìm thấy thêm thông tin về tính đủ điều kiện và phạm vi bảo hiểm, bản đồ khu vực và 
các hướng dẫn tại ontario.ca/disasterassistance. 

  

An Toàn Phòng Chống Ngập Lụt 
 
Với nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên khi mùa xuân đến, người dân được khuyến khích theo dõi các 
kiểu thời tiết thay đổi và tài sản của họ cho phù hợp. 
 
Quý vị có thể thực hiện các bước để đảm bảo rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng trong trường 
hợp có ngập lụt. Dọn sạch các mảnh vụn thừa khỏi các lưu vực hứng nước và các rãnh thoát 
nước để nước mưa, băng tuyết tan chảy có thể lưu thông và có tuyến dẫn đến một điểm nào 
đó. 
 
Nếu ngập lụt xảy ra: 

• không cố gắng ngắt nguồn điện nếu quý vị phải lội qua nước để làm việc đó. Liên hệ với 
Hydro One Brampton để tắt nguồn điện. 

• Không bao giờ vào căn phòng nơi nước có thể đang tiếp xúc với các ổ điện, đồ dùng 
điện hoặc dây điện. 

• Báo cáo hiện tượng ngập nước bất thường (ví dụ: các vũng nước lớn trên những tuyến 
đường dân sinh) bằng cách gọi 3-1-1 hoặc gửi email đến 311@brampton.ca. 

  
Sau khi ngập lụt giảm bớt: 

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://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


 

 

• Hãy đảm bảo dọn dẹp đúng cách nhà cửa/tài sản của quý vị để tránh các nguy cơ lâu 
dài liên quan đến nấm mốc và thấm nước. 

• Không lội qua hoặc lái xe qua các con đường bị ngập. Ngập nước có thể khiến đường 
phố và vỉa hè không an toàn. 

 
Được chuẩn bị 

• Biết các nguy cơ và nhận thức được bất kỳ mối nguy hại nào có thể ảnh hưởng đến 
ngôi nhà của quý vị. 

• Có một kế hoạch khẩn cấp mà cả hộ gia đình đều nắm rõ.   
• Chuẩn bị một bộ dụng cụ khẩn cấp với những vật dụng cơ bản có thể giúp quý vị duy trì 

trong ít nhất 72 giờ.  
• Trao đổi với nhà cung cấp bảo hiểm của quý vị và đảm bảo quý vị có khoản bao trả thích 

hợp. 

  

Để biết thêm thông tin và các lời khuyên về an toàn phòng chống ngập lụt từ Văn Phòng Quản 
Lý Khẩn Cấp của Brampton, hãy truy cập Brampton.ca/prepared và theo dõi họ trên 
Twitter @BEMOprepared. 
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LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
Truyền Thông Đa Văn Hóa tại Thành Phố 
Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

 

http://www.brampton.ca/prepared
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/BEMOprepared&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|d3d2f48eb9324345afaa08da142779b0|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637844457023496828|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=dq6o33MJJ3yG27Qwk815tQsNhwvJ9uHe18quOM/TM/8=&reserved=0
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