بجلی کی بندش کے دوران کیا
کرنا چاہیئے
 ۱۔ بجلی کی تاروں کے گرنے کی فوری
اطالع دیں ،اور دور رہیئے۔

تیار رہئے

 ۲۔ بجلی کے جانے کی اطالع
416.542.8000
پر دیجیے

ویسے تو بجلی زیادہ عرصہ کے لیے منقطع نہیں ہوتی ،مگر پھر بھی ،ہر گھرانے کو مشکل حاالت کے
لیئے منصوبہ بندی کرنی چاہیئے۔ آنے والے وقت کی منصوبہ بندی میں باخبر رہنا اور بجلی کی بندش کے
دوران محفوظ رہنا ہے۔
اس فہرست کے ساتھ پیش بندی کے طور پر مزید
منصوبہ بندی کیجیئے

ضروری احتیاطی تدابیر
تمام بجلی سے چلنے والے ہیٹر وغیرہ کو بند کردیں ،اور ان
کے پلگ بھی نکال دیں ،بجلی ایک دم سے زیادہ آنے کی
صورت میں۔

ہماری تیار کردہ ایمرجنسی لسٹ کو
torontohydro.com/emergencykit
سے پرنٹ کریں ۔

الیکٹرک کے آالت اور گیلی چیزوں اور سیالب زدہ تہہ خانے
وغیرہ کے پاس ہرگز نہ جایں۔

 72گھنٹوں کی ہنگامی کٹ [ضروری اشیاء] تیار رکھ:

جلتی ہوئی موم بتی کو بغیر نگرانی کے نہ چھوڑیں۔

		

باربی کیوز ،گیس کے باربی کیوز اور جنریٹر وغیرہ کو گھر
کے اندر اتعمال نہ کریں
فریج یا فریزر کو مت کھولیں| اگر دروازہ بند رہے تو کھانا 24
سے  48گھنٹے
تک رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر کھانا خراب ہو جائے تو اسے
ضائع کر دیں۔
اپنے گھرانے ،دوست اور ہمسایوں کی بھی خبر لیتے رہیں۔
:مزید مفید مشوروں کے لیئے ،یہ ویب ٰ
سائٹ دیکھیں
torontohydro.com/safety

ہم سے رابطہ رکھیں

 ۱۔ ہر دن کے لیے فی کس  ۳لیٹر پانی بوتلوں میں موجود ہو۔
 ۲۔ جلد خراب نہ ہونے واال ،پکا پکایا کھانا ،ہاتھ سے کین
کھولنے واال آلہ  ،قابل تصرف برتن اور پلیٹیں۔
 ۳۔ موم بتی ،ماچس ،الئٹرز ،ٹارچ اور غیر استعمال شدہ بیٹریز۔
 ۴۔ بیٹریز سے چلنے واال ریڈیو اور غیر استعمال شدہ بیٹریز۔
 ۵۔فرسٹ ایڈ کیٹ۔
پوری لسٹ اس لنک پر مال حضہ کریں
torontohydro.com/emergencykit

باخبر رہیئے
مقامی ذرائع ابالغ کی خبروں کو سنیں اور ٹویٹر پر ہمارے ساتھ رہیں
@ TorontoHydro.
اپنے موبائل آالت کو چارج رکھئے
اگر طوفان آرہا ہو تو ،تمام موبائل آالت کو چارج کر لیں اور-
ہنگامی حاالت میں فون نمبر کی لسٹ کو قریب رکھیں۔

 

کیا طوفان
قریب آرہا ہے؟
۱۔ غیر ضروری بجلی کے آالت کو
بند کر دیں۔
۲۔ تمام دوائیاں حاصل کر لیں۔
۳۔ اپنی کھڑکیوں اور دروازوں کے
ساتھ ساتھ باہر کے فرنیچر اور آالت
کی حفاظت کا انتظام کر لیں۔
۴۔ اپنی گاڑی میں گیس بھروا کے
رکھیں ،تاکہ ضرورت کے وقت گھر
سے جلد نکل سکیں
۵۔ اپنی گاڑی کو محفوظ جگہ پر کھڑا
کریں۔

جن افراد کی زندگی کا دارومدار
بجلی سے چلنے والےآالت پر
ہے ،ان کے لیے معلومات
اگر آپ کی زندگی وینٹی لیٹر اور
گردوں کی مشین جیسے بجلی سے
چلنے والے ڈاکٹری آالت پر منحصر
ہے تو براہ کرم خود کو بجلی کی بندش
کے بارہ میں مطلع رکھنے کے لیے،
:خود کو ہمارے ساتھ ریجسٹر کریں
416.542.8000

کال کریں یا ویب ٰ
سائٹ پر جایں۔

ہنگامی حاالت میں اکٹھے ہونے کی جگہ کا تعین تریں جو
گھر سے باہر ہو۔
اپنے گھرانے کے متعلق تفصیلی ہنگامی اقدام لکھ کر ،اس صفحہ کو کسی ایسی
جگہ پر رکھیں جہاں پر اسے ڈھونڈنا آسان ہو ،تاکہ آپ آنے والے طوفان کے
ل َیے تیار رہیں۔
ہنگامی حاالت میں اکٹھے ہونے کی جگہ کا تعین کریں جو گھر سے باہر ہو۔
جگہ:
مقامی ہنگامی رابطہ
نام:
گھر کا ٹیلیفون نمبر:
موبائل نمبر:
گھر کا پتہ:
مالزمت کی جگہ کاٹیلیفون نمبر:
غیر مقامی رابطہ
نام:
گھر کا ٹیلیفون نمبر:
موبائل نمبر:
گھر کا پتہ:
مالزمت کی جگہ کاٹیلیفون نمبر:

		
		

		
		

فیملی ڈاکٹر [طبیب[	
ڈاکٹر کا نام:
ڈاکٹر کا فون نمبر:
دواووں کی لسٹ:
الرجی اورضروری احتیاطیں:
اسکول  /ادارہ
نام:
ٹیلیفون نمبر:
انشورنس [بیمہ[
کمپنی کا نام:
فون نمبر:
گھر کی پالیسی کا نمبر:
گاڑی کی پالیسی کا نمبر:

®ایک ریجسٹرڈ ٹریڈ مارک برائے ٹورانٹو ہایڈرو کارپوریشن کے تحت ہے۔
ٹورانٹو ہایڈرو” کا مطلب ٹورانٹو ہایڈرو الیکٹرک سسٹم لمیٹڈ ہے۔“

