
 

ਹੜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ:

 ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਿ ੇਵਪਾਰ ਨ ੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ:ੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਚੂੰਗਾ ਸਮਾਾਂ 

ਿ ਫਾਨੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਅਿੇ ਸਭ ਿੋਂ ਮਹੱਵਿਪ ਰਣ ਿੌਰ ‘ਿੇ ਹੜਹ ਦੀ 

ਚੇਿਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਿੇ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿੁਸੀਂ ਹੜਹ ਦੇ ਖਿਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਿਰ ਤਵੱਚ 

ਰਤਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਿਾਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਤਕ ਿੁਹਾਨ ੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀਆਾਂ ਤਕਹੜੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ 

ਖੜਹੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਿੇ ਿੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਿੋਂ ਰੇਿ ਦੇ 

ਬੈਗ ਅਿੇ ਰੇਿ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਤਕਟੱ ਤਿਆਰ ਕਰ:ੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਿ ਫਾਨੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਿੋਂ ਤਿੂੰਨ 

ਮਹੀਤਨਆਾਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਟੱ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਤਕੱਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੜ ਲਈ 

ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਇਸਿੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਿੇ ਇਸਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮਹੱਿਵਪ ਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। 

 ਤਨਕਾਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ:ੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਭਾਤਵਿ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਅਿੇ 

ਚੱੁਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਿੇ ਜਾਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। 

 ਆਪਣੇ ਗਆੁਾਂਢੀਆਾਂ ਿ ੇਨਜ਼ਰ ਰਖੱ:ੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਅਿੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਰ ਰਿਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਕੱਢੋ। ਚੇਿਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨਹਾਾਂ ਿੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖੱੋ 

ਅਿੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 

 ਪਾਲਿ  ਪਸ਼ ਆਾਂ ਬਾਰ ੇਐਮਰਜੇਂਸੀ ਯਜੋਨਾ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਨਕਾਸੀ ਕੇਂਦਰ ਤਵੱਚ 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿ  ਪਸ਼  ਨ ੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੂੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਲਈ ਪਤਹਲਾਾਂ ਿੋਂ 

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਿੇ ਪਾਲਿ  ਪਸ਼  ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਤਕੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। 

 ਚੇਿਾਵਨੀਆਾਂ ਅਿ ੇਅਲਰਟਸ ਲਈ ਰਤਜਸਟਰ ਕਰ ੋਅਿ ੇਰਡੇੀਓ ਿ ੇਟੀਵੀ ਲਗਾਓ: 

ਚੇਿਾਵਨੀਆਾਂ ਅਿੇ ਅਲਰਟਸ ਲਈ ਰਤਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ 

ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮਸੌਮੀ ਅਿੇ ਚੇਿਾਨਵੀ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਿਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਸਥਾਨਕ ABC ਰੇਡੀਓ ਜਾਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਜਾਾਂ Bureau of 

Meteorology ਦੀ ਵੈੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।

ਹੜਹ ਕੀ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ? 

ਹੜਹ  ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਤਵੱਚ ਤਕਿੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਅਿੇ ਤਦਨੋਂ  ਤਦਨ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਤਮੂੰਟਾਾਂ 

ਤਵੱਚ ਹੀ ‘ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ (ਅਚਾਨਕ ਹੜਹ)’ ਆ 

ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਹੜਹ  ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਵੱਚ ਨਾ ਜਾੳ – 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਡ ੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਿੁਹਾਨ ੂੰ ਵਗਾ ਕੇ ਲੈ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਿ ਵੱਧ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਹੜਹ  ਦਾ ਪਾਣੀ 

ਦ ਤਸ਼ਿ ਹੋਵੇਗਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੀ ਤਸਹਿ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਰਤਹਣਾ ਦਾ ਇਕਲੌਿਾ ਿਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਹੜਹ  ਦੇ ਪਾਣੀ ਿੋਂ ਦ ਰ ਰਹੋ। 

ਅਿੇ ਪਾਣੀ ਿੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਿਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਤਕ ਆਪਣਾ 

Plan B (ਦ ਜੀ ਯੋਜਨਾ) ਬਣਾਓ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਰਤਹਣਾ ਜਾਾਂ ਸਫਰ ਕਰਨ 

ਦਾ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਿਰੀਕਾ ਭਾਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇ।  

ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੜਹ  ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਿ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਪਤਹਲ ਆਾਂ ਤਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਸਫਰ ਲਈ ਹੜਹ  ਦੇ ਖਿਰੇ ਦੀ ਿਸਵੀਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰੀੲਲ-

ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਅਿੇ ਯ ਜ਼ਰ ਤਰਪੋਟਰਸ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਨਾਲ ਿੁਹਾਨ ੂੰ ਇੱਕ 

ਥਾਾਂ ਿੋਂ ਦ ਜੀ ਥਾਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਰਸਿੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ 

ਤਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਿੁਸੀਂ ਹੜਹ  ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਿੇ ਦ ਜੇ ਡਰਾਇਵਰਾਾਂ ਨ ੂੰ 

ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਆਪਣੀ ਥਾਾਂ ਪੁੱਜਣ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ Plan B ਰਸਤਿਆਾਂ 

ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤਜਸ ਰਸਿ ੇਹੜਹ  ਆਇਆ ਹਵੋ,ੇ ਿਾਾਂ ਉਸ ਰਸਿ ੇਨਾ ਜਾਓ। Plan B 

(ਦ ਜੀ ਯਜੋਨਾ) ਬਣਾ ਕ ੇਰਖੱ।ੌ  

ਸਰੋਿ: RACQ Get Ready Queensland ਅਿੇ www.qld.gov.au 

ਇਹ ਿੁਹਾਡ ੇਿੇ ਅਸਰ ਤਕਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਵਧੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਭਾਨਵਾਿਮਕ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪਰਤਿਤਿਆਵਾਾਂ ਦਾ

ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਿੁਹਾਨ ੂੰ ਤਧਆਨ ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਸੌਣ ਤਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਿੁਸੀਂ ਤਜਆਦਾ ਦਾਰ  

ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਤਖਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਿੁਹਾਡੇ 

ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਖਆਲ ਰੱਖੋ। ਪੌਸ਼ਤਟਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਪ ਰੀ

ਨੀਂਦ ਸੌਂਵੋ ਅਿੇ ਸਮਾਜਕ ਸੂੰਪਰਕਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਕੱਢੋ।

 ਕੀ ਿੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ? ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਤਰਕਵਰੀ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਤਹਜ ਬਣੇ ਰਹੋ 

ਅਿੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰ ਟੀਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਮੀਤਡਆ ਅਿੇ ਹੱੜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਾਂ-ਬਾਿਾਾਂ ਿਕ

ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ ਸੀਤਮਿ ਰੱਖੋ, ਸਕਾਰਾਿਕਮ ਰਹੋ – ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਕ ਸਾਫ-

ਸਫਾਈ ਕਰਨ, ਪਤਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਿੇ  ਭਾਈਚਾਰੇ

ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਿੇ ਆਪਣੇ

ਤਨਆਤਣਆਾਂ ਨ ੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤਦੂੰਦੇ ਰਹੋ ਤਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਚੂੰਿਾ ਜਾਾਂ ਤਫਕਰ ਨ ੂੰ ਦੱਸਦੇ 

ਰਤਹਣਗੇ ਿਾਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਹਨ।

 ਕੀ ਿੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿ  ਪਸ਼  ਜਾਾਂ ਮਾਲ-ਡੂੰਗਰ ਹਨ? ਇਹ ਮੱਹਿਵਪ ਰਣ ਹੈ ਤਕ ਹੱੜ

ਦੌਰਾਨ ਿੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਕਤਲਆਣ ਲਈ ਪਤਹਲਾਾਂ ਿੋਂ ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਤਵਚਾਰ ਕਰੋ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਤਕੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਨਹਾਾਂ ਲਈ ਤਕਹੜੇ ਭੋਜਨ ਅਿੇ ਨੇਮ ਦੀ

ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਿੁਹਾਡਾ ਪਾਲਿ  ਪਸ਼  ਦ ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਅਿੋ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨਹਾ ਤਮਲਜੁਲ

ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਪਿਾ ਲਗਾਓ ਤਕ ਕੀ ਤਨਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤਵੱਚ ਪਾਲਿ  ਪਸ਼  ਰੱਖੇ ਜਾ

ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।

 ਿੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਿੇ ਸਮਾਨ ਨ ੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਹ ਿਬਾਹ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੂੰ ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਕਰ ਤਲਆ ਹੈ? ਕੀ ਿੁਹਾਡੇ

ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਹੈ ਤਜਸ ਨਾਲ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨ ੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨ ੂੰ

ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਤਵੱਚ ਸਮੱਰਥ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ?

 ਕੀ ਿੁਸੀਂ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਕਸੇ ਅਸੁਰੱਤਖਅਿ ਤਵਅਕਿੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ

ਤਨਜੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਤਹਲਾਾਂ ਿੋਂ ਸਤਹਮਿ ਯੋਜਨਾ ਅਿੇ ਤਵਕਲਤਪਕ ਸਮਰਥਨ

ਪਰਬੂੰਧ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤਮਲਣੀ ਜਾਰੀ ਰਤਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਤਜਸ ਨਾਲ ਉਹ

ਸੁਰੱਤਖਅਿ ਅਿੇ ਠੀਕ ਰਤਹਣਗੇ।

Self Recovery app 

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ 

ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਵੇਖੋ  

www.qld.gov.au/ 
communityrecovery 

ਤਬਪਿਾਵਾਾਂ ਅਿੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

https://getready.qld.gov.au/be-prepared/ ਵਖੇ ੋ

ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਤਵੱਚ ਅਤਿਅੂੰਿ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਿਾਾਂ ਤਧਆਨ ‘ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਿਾਾਂ’ 

ਦੇ ਉਪਰ  ਦਣੇ ਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਤਕੱਦਣ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ’ ਿੇ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ 

ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਤਜਨਹੀ ਤਜਆਦਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਉਨਹੀ ਛਿੇੀ ਤਰਕਵਰ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ ਹੜਹ ਿੱਥ-ਪੱਿਰ

https://getready.qld.gov.au/be-prepared/

