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ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ:

Square ਰੋਸ਼ਨੀ
ਸੁਝਾਅ!
• ਟਾਰਚ ਵਿਚ ਬੈਟਰੀ (ਸੈੱਲ) ਨਾ 

ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆਂ 
ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

• ਵਿੰਡ-ਅਪ ਟਾਰਚਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰੋ ਵਜਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀਆਂ(ਸੈੱਲਾਂ) 
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

Square ਨਕਦ
ਸੁਝਾਅ!
• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ATM ਅਤੇ ਬੈਂਕ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ।

• ਕੁਝ ਨਕਦ ਰੱਖਣਾ ਮੁਢਲੀਆਂ 
ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

Square ਪਾਣੀ
ਸੁਝਾਅ!
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਿੀ 

ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ ਜਦੋਂ ਤਕ 
ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਵਦੱਤੀ 
ਹੋਿੇ ਵਕ ਇਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ.

• ਪਾਣੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਤੱਕ 
ਹਿਾ ਬੰਦ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਲ 
ਲਗਾਓ ਵਕ ਪਾਣੀ ਆਖਰੀ ਿਾਰ 
ਕਦੋਂ ਬਦਵਲਆ ਵਗਆ ਸੀ।

Square ਰੇਡੀਓ (ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ) 
ਸੁਝਾਅ!
• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਅਕਸਰ 

ਰੇਡੀਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਸਥਾਨਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਫਰੇਕੁਇੰਸੀ 
ਦਾ ਵਨਸ਼ਾਨ ਡਾਇਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ।

• ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਚੁਣੋ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ 
ਚੱਲਣ ਿਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਬਜਲੀ 
‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਵਕੰਗ ਕਰਕੇ 
SURVIVAL 
PLAN

ਹੋਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕੱਟ
ਹੋਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕੱਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ 
ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।

ਹੋਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕੱਟ ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਚਾਅ 
ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਤੱਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਿੇਗਾ ਇਸਦੀ 
ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨੈਟਿਰਕ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਹਲਾਂ 
ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।

ਜਦੋਂ ਿਕ ਿੁਹਾਡੀ ਤਕੱਟ ਪੂਰੀ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਿਕ ਇਸ ਸੌਖੀ 
ਚੈੱਕਤਲਸਟ ਨੂੰ ਫਤਰੱਜ ‘ਿੇ ਰੱਖੋ !

ਕੈਨਬਰਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ACT ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ, ACT ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਰੈਸਵਕਯੂ, ਐਕਟ ਰੂਰਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ 
ACT ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵਮਲਕੇ ACT ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬਚਾਅ
ਯੋਜਨਾ
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ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਓ
ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕੱਟ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਡਾਕਟਰੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

14 ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੰਨੀ ਦਿਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ 
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਵਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਿੇ।

 · ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਵਕਸੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵਮਲ ਜਾਣਗੀਆਂ .
 · ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੈਂਵਪੰਗ ਉਪਕਰਣ।

Square ਫਸਟ ਏਡ ਤਕੱਟ (ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਿਾ ਤਕੱਟ)

ਸੁਝਾਅ!
• ਪਵਰਿਾਰਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਲਈ ਫਸਟ 

ਏਡ ਵਕੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, 
ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਲੈਣਾ 
ਿੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

Square ਸੁਰੱਤਖਅਕ ਕੱਪੜੇ / ਕੰਬਲ
ਸੁਝਾਅ!
• ਲੰਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਿਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ 

ਪੂਰੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ 
ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਿੀ ਗੌਰ ਰੱਖੋ।

• ਸਖ਼ਤ ਜੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬੂਟ ਅਤੇ ਹੈਿੀ 
ਵਡਊਟੀ ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਨੂੰ ਿੀ 
ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

• ਸਨਸਕਰਹੀਨ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌਵੜਆਂ 
ਤੋਂ ਬਚਣ ਿਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ/ 
ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਿੱਡੀਆਂ-
ਿੱਡੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

Square  ਤਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ 
ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ 

ਸੁਝਾਅ!
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਹੜੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਜਾਂ 

ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

• ਉਨਹਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਖੁਰਾਕ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਵਖ਼ਆਂ ਦੀਆਂ 
ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ।

Square ਚਾਰਜਰ
ਸੁਝਾਅ!
• ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਚਾਰਜਰ ਜਾਂ 

ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਬੰਡਲ ਰੱਖੋ।

• ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫ਼ੋਨ ਰੱਖਣ 
ਬਾਰੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਵਬਜਲੀ ‘ਤੇ 
ਵਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਤੁਹਾਡੀ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਜੇ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਵਕ ਵਬਜਲੀ ਨਾ ਹੋਿੇ।

Square ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਦਾ ਸਮਾਨ 
ਸੁਝਾਅ!
• ਨਹਾਉਣ-ਿੋਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਭਾਿਨਾ 
ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
- ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਿਰ 
ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਿੋ।

Square  ਭੋਜਨ
ਸੁਝਾਅ!
• ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕਾਂ, 

ਬੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਸਮੇਤ 
ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਵਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਫ-ਲਾਈਫ 
ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ 
ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣ।

Square ਪਾਲਿੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਸੁਝਾਅ!
• ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰ ਨੂੰ 

ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚ ਵਗਣੋ, 
ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡਾ 
ਕੁੱਤਾ ਜਾਂ ਵਬੱਲੀ ਰਵਜਸਟਰਡ ਹੈ 
ਅਤੇ ਮਾਈਕਰਹੋਵਚੱਪਡ ਹੈ।
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Square ਮਹੱਿਵਪੂਰਣ ਦਸਿਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ

ਸੁਝਾਅ!
• ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ USB 

ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਡਿਾਈਸਾਂ ਦੀ 
ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਿਾਟਰਪਰਹੂਫ ਜਾਂ 
ਫਾਇਰਪਰਹੂਫ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

• ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿਾਿੂ ਕਾਪੀ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਰ ਤੋਂ 
ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਜਗਹਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣੀ, 
ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਸੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਦਰਾਜ਼ ਵਿਚ 
ਕੰਮ ‘ਤੇ, ਵਕਸੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ 
ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਲਾਉਡ ਵਿਚ ਸਟੋਰ 
ਕਰਨਾ ਇਕ ਿਿੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

Square  ਿੁਹਾਡੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ

ਸੁਝਾਅ!
• ਆਪਣੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇਕ 

ਕਾਪੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਡਾਕਟਰੀ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

Square  ਕੀਮਿੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਚੌਰਸ ਿਸਵੀਰਾਂ

ਸੁਝਾਅ!
• ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਦਦ ਕਰ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ 
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਿਰਣਨ 
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

Square ਵੀਡੀਓ ਅਿੇ ਫੋਟੋਆਂ 
ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ

ਸੁਝਾਅ!
• ਕਲਾਉਡ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਿੀਡੀਓ 

ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਬੈਕ-ਅਪ ਲੈਣਾ 
ਜਗਹਹਾ ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ 
/ ਵਕਤੋਂ ਿੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।

ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਦਸਿਾਵੇਜ਼:

 ❒ ਪਾਸਪੋਰਟ

 ❒ ਵਗਰਿੀਨਾਮੇ 
ਦੇ ਕਾਗਜ਼

 ❒ ਿਸੀਅਤ

 ❒ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼

 ❒ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ

 ❒ ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖੇ/
ਵਲਖੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ 
ਦੀ ਪਰਚੀ 

 ❒ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਨਮ 
ਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ

 ❒ ਮੈਡੀਕਲ ਇਵਤਹਾਸ

 ❒ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸਰਲੇਖ 
(ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ)

 ❒ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਦੀਆਂ ਵਕਤਾਬਾਂ

 · ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਿਰ ਤੋਂ 
ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰਹਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ, ਜਾਂ ਿਾਟਰਪਰਹੂਫ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।

 · ਆਪਣੇ ਸਕੈਨ ਵਕਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਟੋਰ 
ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਚੁੱਵਕਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏ ਤਾਂ।

 · ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਉਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨੱਜੀ ਿੀਡੀਓ ਅਤੇ 
ਫੋਟੋਆਂ ‘ਤੇ ਿੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 · ਵਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਵਜਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਂ।

 · ਵਕਸੇ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਓ, 
ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨਹਹਾਂ ਦਾ ਵਜੰਨਹਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ ਿੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਕੱਟ ਵਿਚ ਕਾਪੀਆਂ 
ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਜਗਹਹਾ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਕਵਰੀ ਵਸਿੂਆਂ:

https://esa.act.gov.au/be-emergency-ready
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