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ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਨਾਂ ਕਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਆ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਮ ਿਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਸ ਿਾਰੇ ਕਮਲਿੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਿਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਿਦਮ 1: ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ

4 ਸਧਾਰਣ ਕਦਮ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣ ਲਈ

SURVIVAL 
PLAN

ਕਵਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਤਆਰੀ ਿਰੋ ਜਾਣੋ ਰੱਖੋ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਕਹਣਾ ਕਜੰਨਹਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਿਦੇ ਹੋ ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੌਖਾ ਹੈ। 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 
ਵਮੰਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ੍ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਿੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ੍ੋ। ਇ੍ ਵਿਚਾਰ-
ਿਟਾਂਦਰਾ ਗਾਈਡ ਤੁ੍ਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਵ੍ਲਾ ਕਦਮ ੍ੈ।

ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਵਿ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਿਰੋਗੇ?
ਇਕੱਠੇ ੍ੋਿੋ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵੋਂਗੇ ਕਿ ਿਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ 
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ?

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਥਾਿਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ੍ੈ।

 · ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਨੱਕਲਣ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ 
ਕਰੋ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਇ੍ ਸ਼ਾਮਲ ੍ੋ ਸਕਦੇ ੍ਨ:

• ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ

• ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਘਰ

• ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ

• ਲਾਇਬਰਹੇਰੀ

ਇਿੈਕੂਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ (ਸ਼ਰਨ ਸਥਾਨ) ਆਖਰੀ ੍ੱਲ 
੍ੋਣੇ ਚਾ੍ੀਦੇ ੍ਨ - ਇ੍ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨ੍ੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਵਸਆ ਨ੍ੀਂ 
ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨ੍ੀਂ ਪੈਂਦੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਿੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

 · ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ੍ਾਨੂੰ ਵਕਸ 
‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾ੍ੀਦੀ ੍ੈ। 
ਉਦਾ੍ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ੍ਨ:

• ਗੁਆਂਢੀ

• ਪਵਰਿਾਰ

• ਦੋਸਤ

 · ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਬ੍ੁਤ ਵਿਆਦਾ 
ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਿਰੋਗੇ

 · ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿਚ ਕੀ ਿਰੋਗੇ

 · ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ੍ੜ੍ਹ 
ਵਿਚ ਕੀ ਿਰੋਗੇ

 · ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ 
ਬੁਸ਼ਫ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਕੀ ਿਰੋਗੇ

ਕਵਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਗਾਈਡ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਠੰਡਾ 
ਨ੍ੀਂ ਰਵ੍ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਵਚਤ 
ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ੍ੋ।

ਜਾਣਾ ਰਕਹਣਾ

ਜੇ ਤੁ੍ਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ 
ਨੁਕਸਾਨ ੍ੋਇਆ ੍ੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ 
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ੍ੈ ਅਤੇ ੍ੋਮ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕੱਟ ੍ੈ।

ਜਾਣਾ ਰਕਹਣਾ

ਜੇ ਤੁ੍ਾਡਾ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਭਵਰਆ ੍ੋਇਆ ੍ੈ।

ਜੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ੍ੜ੍ਹ 
ਦਾ ਪਾਣੀ ੍ੈ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ 
੍ਨ, ਅਤੇ ਤੁ੍ਾਡਾ ਘਰ ਪਾਣੀ 

ਨਾਲ ਡੁੱਵਬਆ ਨ੍ੀਂ ੍ੈ।

ਜਾਣਾ ਰਕਹਣਾ

ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁ੍ਾਡੇ ਲਈ 
ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਿਕਲਪ ੍ੈ।

ਕਿੇਲ ਤਾਂ ੍ੀ ਰ੍ ੋਜ ੇਤਸੁੀਂ ਸਰੀਰਕ 
ਅਤ ੇਭਾਿਨਾਤਮਕ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਆਪਣੇ 

ਘਰ ਦੀ ਰਵੱਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ 
੍।ੋ ਵਸਰਫ ਉ੍ ੋਵਜ੍ੜ ੇਚਗੰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 

ਘਰ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰਦ ੇ੍ਨ ਅਤੇ 
ਬਚਾਅ ਦੀਆ ਂਯਜੋਨਾਿਾਂ ਰਖੱਦੇ ੍ਨ.

ਜਾਣਾ ਰਕਹਣਾ

ਿਿਾਅ
ਯੋਜਨਾ



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

ਿ ਦਮ 2: ਵਤਆਰੀ ਕਰੋ  ਂੇਵਿਕ ਰਘ ਾਣਪਆ ਂੀਸੁਤ ਕਤਆਰ ਿ ?ੇਗੋਰ  
 ੇਦਕਸ ਰਕ ੀਂਸੁਤ ੋਜ ੋਚੋਸ ੇਰਾਬ ਸਉ ੍ ੋ।

 ੀਸਂੈਜਰਮਐ ਕਵਿ  ਕਟਰਹਪਲ 
 ਨੋਫ਼ ੇਤ‘ )000( ੋਰੀ਼ਜ ਿ  ੋਰ

ਿ ਦਮ 4: ੋਖੱਰ ਣਾਜ ਂੀਸੁਤ ਿ ?ੇਗਂੋਹਰ ਂੇਵਿਕ )ਟੇਡ ੂਟ ਪਅ( ਰੂਪਰਭ ੀਰਾ  
 ੋਣਾਜ ਵਕ  ੀਰਾਕਣਾਜ ੀਸਂੈਜਰਮਐ ਵਕ  ਂੋਥ ਵਮਲਣੀ ੍ ੈ।

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 22 81

 ੇਤਅ ਨਾਫੂਤ ੍ ਸ ਹ੍ੜ ੍ ਾਇਤਾ 132 500

ਫ਼ਾਇਰ ਿ  ਨੀਅਰ ਮੀ 
ਐਪ BOM ਐਪ

esa.act.gov.au ਓੀਡੇਰ ਕਨਾਥਸ

 @ACT_ESA  
 @actemergencyservicesagency  

 ਨੋਫ਼ ਿ  ੋਰ

 ਡੋਲਨਉਾਡ ਿ ਰੋ

ਪਾਲਣਾ ਿ ਰੋ

ੋਣੁਸ ਾਰੌਦ ਿ ਰੋ

 ਂਆੀਦ ਮਸੌਮ ਵਚਤਾਿ ਾਲਸ ੇਤਅ ਂਆੀਨ ੍  ਗਾਭਿਵ ਮਸੌਮ ਈਲ 
(ਵਬ  )ੀਜੋਲੋਰਟੇਮ ਫ਼ਆ ੋਰਊ bom.gov.au ।ਓਾਜ ੇਤੱਉ 

ਿ ਦਮ 3:  ਜਾਣੋ ਿ ?ੋਹ ੇਦਝਮਸ ੰੂਨ ਹਾਲਸ ੀਸਂੈਜਰਮਐ ਂੀਸੁਤ ੀ  
 ੇਤਅ ਾਨਚੂਸ ੀਸਂੈਜਰਮਐ ਵਚਤਾਿ  ੇਰਾਬ ਂਆੀਨ ਵਸ ।ੋਖੱ

ਿ  ਰਇਾਫ਼ਸੁ ਿ ਰਧੱਪ ੀਨਵਾਤੇ

ਸਲਾਹ
 ਈਗ ਗੱਲ ਗੱਅ ੍ ਨ ਾਰਤ਼ਖ ੀਰੌਫ ਈੋਕ ੇਥੱਇ ।ੈ ੍  ੀਂ ੍ ਸ ।ੈ ਵਥਤੀ 

ਬਦਲਣ ਸਕਦੀ ੍ ਾਤੋਰਤ ਲਾਨ ੀਰਾਕਣਾਜ ੈ ਿ ਰ )ਟੇਡ ੂਟ ਪੱਅ( ਾ ੍ ੋ।

 ੇਤਅ ੋਖੇਦ ਿ ਦਮ ਿ ੁੱਿ ੋ
 ਾਰਤ਼ਖ ਾਦ ਰਧੱਪ ਚੱਉ ੇਥੱਇ ੍  ।ੈ ੍ ਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰ ੍ ੇ ੍ ਨ। ਆਪਣੀ 

ੁਤ ੇਤਅ ੍ ਪ ੇਡਾ ਵਰਿ ਾਰ ਦੀ ਰੱ ਵਖ ।ੋਰਕ ੂਰੁ਼ਸ ਾਣਕੱੁਚ ਮਦਕ ਈਲ ਆ

 ੀਸਂੈਜਰਮਐ ਿ ੀਨਵਾਤੇ
ਾਤੇਚ ੀਸਂੈਜਰਮਐ ਿ  ਾਨਚੂਸ ੀਰਧੱਪ ਚੱਉ ੀਨ ੍ ੁਤ ।ੈ ੍  ੰੂਨਾ

 ਾਰਤ਼ਖ ੍  ਾਦਕਸ ੋ ੍ ਰਾਕ ਤੰਰੁਤ ।ੈ ਿ  ।ੋਰਕ ਈਾ ੍  ਈੋਕ ਣੁ ਿ ੀ 
ੁਤ ੀਰੇਦ ੍ ਾਡੀ ਵਜ਼  ੀਦਂਉਾਪ ਚੱਿਵ ਮਖੋਜ ੰੂਨ ੀਗਦੰ ੍ ੈ।

 ੋਗਂਾਛ ੰੂਨ ਂਆੀੜਾਝ ੇਤਅ ਖੱੁਰ
ਇ੍ ੁਤ ਨਾਰੌਦ ੇਦ ਨਾਫੂਤ ੰੂਨ ਂਾਹ੍ਨਉ ੍  ਰਘ ੇਡਾ

 ੇਤ‘ ਵਡ  ਂਾਤਰਾਮਇ ੇਤਅ ,ਾਗਏਾਚਬ ਂੋਤ ਣਗੱ
।ਾਗੇਕੋਰ ੰੂਨ ਣਲੈਫ ਗੱਅ ਚਿਵ

 ਸ ੀਰਟਕਾਡ ੀਲਢੁਮ ੍ ਾਇਤਾ
 ੋਣਾਜ ਵਕ  ਚੱਿਵ ੀਸਂੈਜਰਮਐ ੇਸ ਵਕ  ਦਦਮ ੀਦ ੇਸ ਵਕਿ  ਂੇ

ਕਰਨੀ ੍ ਾਸ ਾਦ ਅਾਣਤ ੇਦ ੀਮਰਗ ੇਤਅ ੈ ੍ ਮਣਾ ਕਰ 
ਰ੍ ੇ ਵਕ  ਲਾਭਖੇਦ ੀਦ ੀਤਕਅਿਵ ੇਸ ਵਕਿ  ੀਨਰਕ ਂੇ ੍ ੈ।

 ਾਟ ਂਆੀਟੱਕ ੍  ੇਤੱਪ-ਂਆੀਣ
ੋਰਕ ਫ਼ਾਸ ਰਟਗ ੇਤਅ

ਘਾ ੍ ੇਨ ੇਦ ਰਘ ੇਣਪਆ ੇਤਅ ੋਰਕ ਈਾਟਕ ੀਦ ਵੜ  ਂਓ
 ਨਰਕ ਣਲਾਬ ਨਰਕ ਟੱਘ ਂੋਤ ਟੱਘ ਈਲ ਗੱਅ

ਾਘ ੇਟੱਕ ਈਲ ੍ ਾਟ ੇਤ ੍  ਦੰਬ ।ੋਰਕ ਫ਼ਾਸ ੰੂਨ ਂਆੀਣ
 ਨਾਸਕੁਨ ੇਦ ੀਣਾਪ ਨਾਰੌਦ ਤਾਸਰਬ ੀਰਾਭ ਰਟਗ

 ੇਤਅ ੍ ਾਭੰਸ ੀਦ ਂਾਹ੍ੜ ਿ  ੰੂਨ ਾਨ ਿ ਧਾ ਵਦ  ੇਦੰ ੍ ਨ।

 ਬੀਮਾ
।ੋਖੱਰ ਟੇਡ-ੂਟ-ਪਅ ਾਮੀਬ ਾਦ ਰਾਕ ੇਤਅ ਰਘ ੇਣਪਆ

 ੍ ੱਰੁਸ ੇਤਅ ਓਾਟ ਵਖਅਤ ਕਰੋ
ਆੁਦ-ੇਲਆ ੇਦ ਰਘ ੇਣਪਆ ਵਲ ੀਚ ਂਓ ਿ  ੰੂਨ ਂਾ ੍ ਟਾਓ, 

ਵਜਿ  ਂੇ ਵਕ ਦਰ ਿ  ਸੈਗ ,ੇਬੱਡ ੇਦ ਗੰਰ ,ਂਾਟੈਮ ਂਆੀਦ ੇ਼ਜਾ
 ।ਰੇਢ ੇਦ ੜਕੱਲ ਂਾਜ ਂਾਲਤੋਬ ਂਆੀਦ ਿ  ਂਾ਼ਜੀਚ ਂਆੀਡੱ

ਵਜਿ ਟ ਂੇ ਰਹ ਆ ਼ਜਨਈਾਲੋਪੈ ਵਦ  ਂਾਰਾਕ ੇਤਅ ੋਲਾਭੰਸ ੰੂਨ 
 ਤੱਛ ੰੂਨ ੍ ੱਰੁਸ ੇਕਰਕ ਕਰਾਪ ਠੇ ਵਖ ।ੋਰਕ ਤਅ

 ੍  ੀਸਂੈਜਰਮਐ ਮੋ ਵਕੱਟ
ਆਪਣੀ ੍  ੀਸਂੈਜਰਮਐ ਮੋ ਵਕ  ,ੋਰਕ ਕੈਪ ਟੱ

।ੋਰਕ ਚਂਾਜ ੀਦਸਇ ਾਦਇਾਕਾਬ

ੂਸ-ਨਾਮਸ ੀਦ ਟੱਿਕ ੀਸਂੈਜਰਮਐ ੂਲੇਰਘ ਿ  ੰੂਨ ੀ
 ਡੋਲਨਉਾਡ ਂੋਤ ua.vog.tca.ase ਿ ।ੋਰ
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ਦਰਮਿਆਨੀ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ

ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 
ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ 
ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ

ਉੱਚ

ਘਾਤਕਅਤਿ


