
                            

خطــرے کــو جانیــں – ایک منصوبہ بنائیــں – ایک ِکٹ رکھیں

اپنی ِکٹ بنائیں: پالتو جانوروں کا 
سامان (خوراک، پٹہ، پیٹ کیری�) 

اور خصوصی غذائی ¤وریات کی 
کھانے پینے کی اشیاء

¦گرمیاں: کسی کو کہیں کہ وہ اگر آپ کام پر 
موجود ہوں اور کوئی ہنگامی صورت واقع ہو 

جائے، تو آپ کے پالتوں جانوروں کا خیال رکھا 
جائے

تقریبات: ارتھ ڈے

اپنی ِکٹ بنائیں:  تین دن کے لیے 
پانی کا بندوبست (فی شخص 4 

لیٹر روزانہ) اور پالتو جانوروں کے 
لیے بھی 

¦گرمیاں: اپنے پڑوسیوں سے بات کریں کہ اگر   
کسی کے پاس مفید مہارتیں ہوں یا ہنگامی حالت 

کے لیے تربیت

 ،(CeleBrampton) تقریبات: سیلی برامپٹن
برامپٹن فارمرز مارکیٹ

اپنی ِکٹ بنائیں: رین گی�، ٹوپیاں، 
مفلر، رسہ

¦گرمیاں: اپنی کار کے لیے ایک 
ایمرجنسی کِٹ بنائیں

 تقریبات: سکول کا آغاز، برامپٹن فارمرز مارکیٹ

اپنی ِکٹ بنائیں: بھاری دستانے، 
حفاظتی چشمے، ڈسپوزایبل ڈسٹ 

ماسک، تاش، گیمز، کتابیں، رسالے

¦گرمیاں: چیک کریں دیکھیں کہ 
ذخیرہ شدہ اشیاء کی معیاد ختم ہو گئی ہے اور 

انہیں تبدیل کرنے کی ¤ورت ہے

تقریبات: نیو ای�ز ایوو کی تقریبات

 موسمی لحاظ سے ہنگامی حاªت کے لیے تیاری کا کیلنڈر

¦ما خزاں  گرما  بہار   
دسم° ستم°  جون  مارچ   

اپنی ِکٹ بنائیں: نقد رقم معمولی 
بل، پورٹیبل کرینکڈ یا بیٹری پر 

چلنے وا� AM/FM ریڈیو، 
اضافی بیٹریاں

¦گرمیاں: Áام اہم کاغذات اور نسخہ جات کی 
فوٹو کاپیاں بنا لیں

تقریبات: نیشنل والنٹی� ویک

اپنی ِکٹ بنائیں: قینچی، استعÂل 
کا چاقو، ڈکٹ ٹیپ، سیٹی، اضافی 

کپڑے اور جوتے

¦گرمیاں: ایسے کمزور پڑوسیوں 
کو ذہن میں رکھیں جن کو ہنگامی حا�ت میں مدد 

کی ¤ورت ہو سکتی ہو

تقریبات: کینیڈا ڈے، برامپٹن فارمرز مارکیٹ

اپنی ِکٹ بنائیں: پین، کاغذ، 
پنسلیں، واٹر پروف ماچس، اÅونیم 

فوائل

¦گرمیاں: ہوم فائر ڈرل کی مشق کریں

تقریبات: برامپٹن فارمرز مارکیٹ کا اختتام، فائر 
پریویشن ویک

اپنی ِکٹ بنائیں: ہر شخص کے لیے 
سلیپنگ بیگ یا کمبل، کین کھولنے 

کا مینوئل آلہ، فلیش �ئٹ بیٹریاں

¦گرمیاں: بیٹریاں تبدیل کریں اور 
اپنے سموک اور CO ا�رم کو ٹیسٹ کریں

تقریبات: نیو ای�ز ایوو

اپنی ِکٹ بنائیں: ادویات (دافع 
درد ادویات وغیرہ)، خصوصی 
¤وریات کی اشیاء (بچوں کا 
فارمو� وغیرہ)، ہینڈ سینیٹائزر

¦گرمیاں: ہنگامی حا�ت کی 
تیاری کرنے کے لیے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کی 

حوصلہ افزائی کریں

تقریبات: ہنگامی حا�ت کی تیاری کا ہفتہ، 
کاروباری تسلسل سے آگاہی کا ہفتہ، نیشنل پبلک 

ورکس کا ہفتہ

اپنی ِکٹ بنائیں: کچرے کے لیے 
بیگ، موسم کے انتباہات کا ریڈیو

¦گرمیاں: مہنگے سامان کے 
ذخیرہ کے لیے پڑوسیوں سے 

ملیں۔ جو چیزیں ہنگامی حا�ت 
میں شی� کی جا سکتی  ہیں (چین والے آرے، سنو 

بلوئرز وغیرہ)

تقریبات: برامپٹن فارمرز مارکیٹ 

اپنی ِکٹ بنائیں: بنائیں چمٹا، پیچ 
کش، رینچ، ہتھوڑا اور کھانے پینے 

کے برتن

¦گرمیاں: تیاری کریں آپ کے 
پالتو جانورں کے لیے ایمرجینسی 

کِٹ

تقریبات: ریممÍینس ڈے پریڈ اور Ìوس، 
درختوں کو روشن کرنا، سانتا ک�ز پریڈ

 

اپنی ِکٹ بنائیں: ٹوائلٹ پیپر اور 
ذاتی حفظان صحت کی دیگر 

اشیاء، خراب نہ ہونے والی کھانے 
پینے کی اشیاء، فرسٹ ایڈ کٹ

¦گرمیاں: ایک فیملی ایمرجینسی 
پ�ن بنائیں (گھر سے باہر بھاگنے کا پ�ن، اب�غ کا 

(ÍÒ پ�ن، اہم فون

تقریبات: بلیک ہسٹری منتھ
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جنوریاکتوبرجوªئیاپریل

فرورینوم°اگستمئی



کیا آپ کو 
تحفظ 

حاصل ہے؟
کوئــی آفت آ جاتی ہے، 
تــو کیا آپ تیار ہوں گے؟

ہنگامی حا�ت کی تیاری 
کے لیے مفید مشورے:

مواد کی انشورنس
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اپنے خطرات کو جانیں
آپ کے ع�قے میں کس قسم 

کے خطرات موجود ہیں؟

تحفظ محسوس کریں
آپ کی انشورینش کمپنی

آپ کی مالی امداد کا اّولین ذریعہ ہے
کسی بھی آفت کے بعد!

قبل از وقت ہوشیار رہیں
کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی انشورینس

کیا تحفظ دیتی ہے اور کیا نہیں دیتی؟

ایک پ�ن بنائیں
ہونے والے کسی قسم کے نقصان کی 

تصاویر اور نوٹس بنا کر اپنے 
گھر کے سامان پر نطر رکھیں!

پیسے بچائیں
کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی 

انشورینس پر ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں؟

مطلع رہیں
کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر کسی کو
انشورینس کرانی ہوتی ہے، بیشک
آپ کرایہ کے گھر میں رہتے ہوں؟


