சர்ச்வில் பகுதியில் ஏற்பட்ட வவள்ளத்தின் காரணமான பபாிடர் நிவாரணம்
இப்பபாது கிடடக்கிறது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 1, 2022) – பிப்ரவாி மாதத்தில் சர்ச்வில் பகுதியில் ஏற்பட்ட வவள்ளம்
காரணமாக இந்த இயற்ககப் பபரழிவினால் பாதிக்கப்பட்ட ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புவாசிகள்
மற்றும் குடும்பங்களுக்கு உபாயமாக ஒன்ட்டாாிபயா அரசாங்கமானது, பபாிடாிலிருந்து மீட்சி
வபறுவதில் உதவுவதற்காக, ஒன்ட்டாாிபயா பபரழிவிலிருந்து மீட்சி வபறுவதற்கான (DRAO)
திட்டத்திகன வசயல்படுத்துகிறது .
பபாிடர் உதவித் திட்டமானது, முதன்டம குடியிருப்பு மற்றும் அதன் அடிப்படட உள்ளடக்கங்கள்,
சிறு வணிகம், பண்டண அல்லது இலாப பநாக்கற்ற நிறுவனத்திற்குப் வபாருந்தும். காப்பீட்டின்
கீழ் கிடடக்கவிருக்காத அவசரச் வசலவுகள், மற்றும் அத்தியாவசிய வசாத்டத
பழுதுபார்ப்பதற்கான அல்லது மாற்றுவதற்கான வசலவுகளுக்கு, இந்த நிதியுதவி வபாருந்தும்.
காப்பீடு மற்றும் வசலவுகடள மதிப்பாய்வு வசய்ய குடியிருப்புவாசிகள் அவரவர் தனியார்
காப்பீட்டுச்பசடவ வழங்குநர்களுடன் பபசுமாறு பகட்டுக் வகாள்ளப்படுகிறார்கள்.
விண்ணப்பத்திடன சமர்ப்பிக்க கடடசி பததியானது ஜூடல 29, 2022 வவள்ளிக்கிழடமயாகும்.
தகுதி வபறுதல் பற்றிய பமலும் தகவல்கள், நிதியுதவிக்கு எடவவயல்லாம் அடங்கும், மற்றும்
உதவி வபறக்கூடிய பகுதியின் நிலவடரபடங்கள், ஆகியவற்டற இங்கு
காணலாம்: ontario.ca/disasterassistance.

வவள்ளத்திலிருந்து பாதுகாப்பு
வசந்த காலம் வரவர வவப்பநிடல உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், மாறிவரும் வானிடல
முடறகடளயும் அதற்பகற்ப அவரவாின் வசாத்துக்கடளயும் கண்காணிக்க குடியிருப்புவாசிகள்
ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

வவள்ளம் ஏற்பட்டால் அடத எதிர்வகாள்ள நீங்கள் தயாராக இருப்படத உறுதிவசய்ய நீங்கள்
எடுக்கக்கூடிய வசயல்படிகள் உள்ளன. மடழ, உருகும் பனி மற்றும் பனிக்கட்டிகள் தண்ணீராகி
தாராளமாகப் பாய்வதற்கும், எங்காவது வசல்வதற்கும் உதவிகரமாக இருக்க, நீர்பிடிமான
வகாள்ளிடங்கள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் இருந்து அதிகப்படியான குப்டபகடள
அகற்றவும்.
வவள்ளம் பநர்ந்தால்:
•

நீாில் நடந்துவசன்று மின்சாரத்டத அடணக்க ஒருபபாதும் முயலபவண்டாம். மின்சாரத்டத
துண்டிக்க டைட்பரா ஒன் ப்ராம்ப்ட்டன் (Hydro One Brampton) அடமப்டப வதாடர்பு

•

வகாள்ளவும்.
மின்சாரம் பாயலாம் எனும் இடங்கள், மின்சார சாதனங்கள் அல்லது மின்கம்பிகள் நீருடன்
வதாடர்பில் இருக்கலாம் என சந்பதகிக்கும் அடறகளுக்குள் வசல்ல பவண்டாம்.

•

வழக்கத்திற்கு மாறாக நீர் திரளுதல் (உதா., குடியிருப்பு பகுதி வதருக்களில் குளம் பபால்
தண்ணீர் பதங்குதல்) பற்றி 3-1-1 ஐ அடழத்பதா அல்லது 311@brampton.ca. க்கு
மின்னஞ்சல் வசய்பதா புகார் வதாிவிக்கவும்.

வவள்ளநீர் வடிந்த பின்னர்::
•
•

கட்டி பசருதல் மற்றும் நீர் கசிவு வதாடர்பான நீண்ட கால அபாயங்களிலிருந்து பாதுகாக்க
உங்கள் வீடு/வசாத்துக்கடள சாியான முடறயில் சுத்தம் வசய்வடத உறுதி வசய்யவும்.
வவள்ளம் சூழ்ந்த சாடலகளில் நடக்கபவா வாகனம் ஓட்டபவா பவண்டாம். தண்ணீர்
பதங்குவது என்பது, வதருக்கள் மற்றும் நடடபாடதகளில் பாதுகாப்டப பாதிக்கலாம்.

தயாராக இருங்கள்
•

அபாயங்கடள அறிந்து, உங்கள் வீட்டடப் பாதிக்கக்கூடிய பபராபத்துகள் குறித்து

•

எச்சாிக்டகயாக இருங்கள்.
வீட்டில் உள்ள அடனவரும் அறிந்திருக்கக்கூடிய அவசரகாலத் திட்டத்டத டவத்திருங்கள்.

•

உங்களால் குடறந்தபட்சம் 72 மணிபநரம் தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய அடிப்படடப்
வபாருட்கள் வகாண்ட ஒரு அவசரகாலப் வபட்டிடய டகவசம் டவத்திருக்கவும்.

•

உங்களுக்கு காப்பீட்டுச் பசடவ வழங்குபவாிடம் பபசி, உங்களுக்கு சாியான காப்பீடுக்
கவசம் இருப்படத உறுதிவசய்யவும்.

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் அவசரகால பமலாண்டம அலுஅவலகத்திலிருந்து கிடடக்கின்ற வவள்ளம்
பற்றிய பமலும் தகவல்கள் மற்றும் பாதுகாப்புக் குறிப்புகள் பற்றி அறிய வருடக
தரவும்: Brampton.ca/prepared மற்றும் டுவிட்டாில் அவர்கடள @BEMOprepared யில்
பின்பற்றவும்

-30ஊடக வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பன்முக கலாச்சார
ஊடகம்
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