
ਖਰਾਬ ਮਸੌਮ  ਤੱਥ-ਪੱਤਰ

ਖਰਾਬ ਮਸੌਮ ਲਈ ਤਤਆਰੀ ਕਰਨੀ:
 ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤ ੇਵਪਾਰ ਨ ੂੰ ਤਤਆਰ ਕਰ:ੋ ਤਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੂੰਗਾ ਸਮਾਾਂ 

ਤ ਫਾਨੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹ  ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ 

ਖੇਤਰ ਤਵੱਚ ਰਤਹੂੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੀਆਾਂ 

ਤਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਖੜ੍ਹ ੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਆਪਣੀ 

ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਰੇਤ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਤਕਟੱ ਤਤਆਰ ਕਰ:ੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਤੂੰਨ 

ਮਹੀਤਨਆਾਂ ਪਤਹਲਾਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕੱਟ ਤਤਆਰ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਤਕੱਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਖਰਾਬ 

ਮੌਸਮ ਲਈ ਤਤਆਰੀ ਕਰਨ, ਇਸਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। 

 ਤਨਕਾਸੀ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਕਰ:ੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਭਾਤਵਤ ਘਟਨਾਵਾਾਂ 

ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਤਤਆਰ ਕਰੋ। 

 ਆਪਣੇ ਗਆੁਾਂਢੀਆਾਂ ਤ ੇਨਜ਼ਰ ਰਖੱ:ੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਕੱਢੋ। ਭ ਚਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨਹਾਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ 

ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 

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

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

ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪਾਲਤ  ਪਸ਼  ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਤਕੱਟ ਤਤਆਰ ਕਰੋ। 

 ਚਤੇਾਵਨੀਆਾਂ ਅਤ ੇਅਲਰਟਸ ਲਈ ਰਤਜਸਟਰ ਕਰ ੋਅਤ ੇ ਰਡੇੀਓ ਤ ੇਟੀਵੀ 

ਲਗਾਓ: ਚਤੇਾਵਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਲਰਟਸ ਲਈ ਰਤਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 

ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਨਵੀ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ABC ਰੇਡੀਓ ਜਾਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓ ਜਾਾਂ 

Bureau of Meteorology ਦੀ ਵੈੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਵੇ

ਖਰਾਬ ਮਸੌਮ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹ?ੈ 

ਮੌਸਮ ਤਕਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ 

ਅਣਹੋਣੇ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨ ੂੰ ਕਾਫੀ 

ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੂੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵੀ 

ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੋਰਦਾਰ ਤ ਫਾਨ ਕਰਕੇ ਗੜ੍ਹ ੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੁਕਸਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਾਂ ਤੇਜ ਹਵਾਵਾਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਫਲੈਸ ਫਲੱਤਡੂੰਗ (ਅਚਾਨਕ 

ਹੜ੍ਹ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਬਜਲੀ ਗਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਤਜਸ ਕਰਕੇ ਜਾਾਂਨਾਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਸੱਟ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨ ੂੰ 

ਨੁਕਸਦਾ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਮਾਨਸ ਨ ਅਤੇ ਪ ਰਬੀ ਤੱਟ ਉਪਰ 

ਘੱਟ ਦਬਾਅ,ਦ ਜੀਆਾਂ ਮੌਸਮੀ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਤਵੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਕਰਕੇ 

ਪਰਾਪਰਟੀ ਨ ੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਮਜ਼ਾਇਲਾਾਂ ਦਾ 

ਰ ਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਤਫੂੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਤਥਤੀਆਾਂ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।    

ਸਾਲ ਤਵੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਾਂ ਭਤਵਖਵਾਣੀਆਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਾਂ ਤੇ  ਚੂੰਗੀ 

ਤਰਹਾਾਂ ਨਾਲ ਤਧਆਨ ਤਦਓ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤ ਫਾਨੀ ਮੌਸਮ (ਨਵੂੰਬਰ-ਅਪਰੈਲ) ਤਵੱਚ 

ਅਤਜਹਾ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰੋ।  

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਤਆਰੀ ਕਰਨ 

ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਤਮਲੇਗੀ। 

ਖਤਤਰਆਾਂ ਨ ੂੰ ਅਣਦਖੇਾ ਨਾ ਕਰ।ੋ 

ਸਰੋਤ: RACQ Get Ready Queensland ਅਤੇ www.qld.gov.au 

ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਤੇ ਅਸਰ ਤਕਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਭਾਨਵਾਤਮਕ ਜਾਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪਰਤਤਤਿਆਵਾਾਂ ਦਾ

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

ਹ,ੈ ਗੁੱਸੇ ਦੀਆਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਆਦਾ ਦਾਰ  ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਤਖਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ

ਹੈ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਖਆਲ ਰੱਖੋ। ਪੌਸ਼ਤਟਕ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਪ ਰੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਵੋ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ

ਸੂੰਪਰਕਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਰਤਹਣ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਕੱਢੋ।

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

ਬਾਕਾਇਦਾ ਰ ਟੀਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਮੀਤਡਆ ਅਤੇ ਝੱਖੜ੍ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਾਂ-ਬਾਤਾਾਂ ਤਕ ਉਨਹ ਾਾਂ 

ਦੀ ਪਹੁੂੰਚ ਨ ੂੰ ਸੀਤਮਤ ਰੱਖੋ, ਸਕਾਰਾਤਕਮ ਰਹੋ – ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਕ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ

ਕਰਨ, ਪਤਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੜ੍

ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਤਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨਆਤਣਆਾਂ ਨ ੂੰ ਭਰੋਸਾ

ਤਦੂੰਦੇ ਰਹੋ ਤਕ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਚੂੰਤਾ ਜਾਾਂ ਤਫਕਰ ਨ ੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਤਹਣਗੇ ਤਾਾਂ ਉਹ

ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਹਨ।

 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਾਲਤ  ਪਸ਼  ਜਾਾਂ ਮਾਲ-ਡੂੰਗਰ ਹਨ? ਇਹ ਮੱਹਤਵਪ ਰਣ ਹੈ ਤਕ ਝੱਖੜ੍

ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਦੇ ਕਤਲਆਣ ਲਈ ਪਤਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਪਰਬੂੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ

ਕਰੋ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਤਕੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਨਹਾਾਂ ਲਈ ਤਕਹੜ੍ੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇਗੀ,

ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤ  ਪਸ਼  ਦ ਜੇ ਜਾਨਵਰਾਾਂ ਅਤੋ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨਹ ਾ ਤਮਲਜੁਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ

ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਤਕ ਕੀ ਤਨਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਤਵੱਚ ਪਾਲਤ  ਪਸ਼  ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ।

 ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨ ੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨ ੂੰ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਕਰ ਤਲਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਹੈ ਤਜਸ

ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨ ੂੰ ਮੁੜ੍ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਨ ੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਤਵੱਚ

ਸਮੱਰਥ ਹੁੂੰਦੇ ਹੋ?

 ਕੀ ਤੁਸੀਂ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਕਸੇ ਅਸੁਰੱਤਖਅਤ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਨਜੀ

ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਤਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸਤਹਮਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਵਕਲਤਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪਰਬੂੰਧ ਰੱਖਣ

ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤਮਲਣੀ ਜਾਰੀ ਰਤਹਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਤਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਅਤੇ ਠੀਕ

ਰਤਹਣਗੇ।

Self Recovery app 

ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ 

ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬ-ਸਾਈਟ ਵੇਖੋ  

www.qld.gov.au/ 
communityrecovery 

ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਵੀਂਸਲੈਂਡ ਤਵੱਚ ਅਤਤਅੂੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਦੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਧਆਨ ‘ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ’ ਦੇ 

ਉਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ‘ਤਕੱਦਣ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ’ ਤ ੇਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ 

ਸਾਡੀ ਤਤਆਰੀ ਤਜਨਹੀ ਤਜਆਦਾ ਹੁੂੰਦੀ ਹ,ੈ ਅਸੀਂ ਉਨਹੀ ਛਤੇੀ ਤਰਕਵਰ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ

ਤਬਪਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਤਤਆਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

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

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

