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ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜਲੀ ਦਾ ਿੰਦ ਹੋਣਾ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇ ਿੀ ਿਾਰਨ ਵਿਜਲੀ ਦਾ ਿੰਦ ਹੋਣਾ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੇ-ਆਰਾਮੀ ਿਾਲਾ ਹੋਿੇਗਾ।

ਸਾਡੇ ਗਾਹਿ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਰੁੱ ਤ ਨਾਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਿਧੇਰੇ ਵਿਜਲੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ 
ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਿੰਮ ਿਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਿ ਹੈ ਵਿ ਵਸਖਰ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਿੱਧ ਹੋਿੇਗੀ।

ਿੱਸ ਇਹ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਿੀਤਾ ਹੈ ਵਿ ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਿੰਮ ਸੱਚਮੁੱ ਚ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਿਦਲ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਿਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਵਿਜਲੀ ਚਮਿਣ ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ 
ਭਵਿੱਖਿਾਣੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਜਲੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਓ। ਜੋ ਿੁਝ ਿੀ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ, 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ, ਆਰਾਮਦਾਇਿ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਿੰਧ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਿਦਮ ਚੁੱ ਿ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਤੀਵਿ੍ਆ ਿਰਨ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਵਿਿੇਂ ਿਰਦੇ ਹਾਂਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਤੀਵਿ੍ਆ ਿਰਨ ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਵਿਿੇਂ ਿਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਨੇਵੜਓਂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਵਿਸੇ ਿੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਜੋ 
ਭਵਿੱਖਿਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਵਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।

1. ਤੂਫਾਨਾਂ, ਤੇ਼ਿ ਹਿਾਿਾਂ ਜਾਂ ਵਿਜਲੀ ਚਮਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਰਦੇ ਹਾਂ:
• ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਿਾਲੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ
• ਜੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿਾਹਰਿਾਰ ਿੰਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਿਰਮਚਾਰੀ 

ਤਰੋ-ਤਾ਼ਿਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
• ਿਾਹਰਿਾਰ ਿੰਮ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨੈੱਟਿਰਿ ਔਪਰੇਟਰਾਂ, ਗਾਹਿ ਸੇਿਾ ਿਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾ਼ਿੋ-ਸਾਮਾਨ 

ਸਮੇਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਲਾਮਿੰਦ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਤੀਵਿ੍ਆ ਿਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਹੀਏ

2. ਿਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਰਾਂਗੇ:
• ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯੋਜਨਾਿੱਧ ਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਿਰਨੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਿੱਧ ਜਾਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਿੰਮਾਂ 

ਲਈ ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਿਰਨ ਨੰੂ ਰੱਦ ਿਰਨਾ, ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਿਰਨਾ ਵਿ ਵਿਜਲੀ 
ਦੁਪਵਹਰ ਤੱਿ ਿਾਪਸ ਆ ਜਾਿੇ

• ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਜਲੀ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਨੁਿਸਾਂ ਜਾਂ ਼ਿਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਿਾਲੇ ਿੰਮ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ

3. ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਿੰਦੀ ਿਾਲੇ ਐਲਾਨੇ ਵਦਨਾਂ ਨੰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਰਾਂਗੇ:
• ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਰਨ ਲਈ ਨੈੱਟਿਰਿ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਿਰਣਾਂ 'ਤੇ ਸੈਵਟੰਗਾਂ 

ਨੰੂ ਸੰਿੇਦਨਸੀਲਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ
• ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤ਼ਿਰਿਾ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਵਿਜਲੀ ਿਹਾਲ ਿਰਨ ਤੋਂ 

ਪਵਹਲਾਂ ਵਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱ ਚੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੰਿਾਈ 'ਤੇ ਗਸਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲਿਧ ਹਨ।

4. ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਿੋਈ ਯੋਜਨਾਿੱਧ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਸੀ ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਹੋ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਰਾਂਗੇ:
• ਜੀਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੇ ਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ 

ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ
• ਜੇ ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਾਹਿਾਂ ਨੰੂ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਿਹਾਲੀ ਦਾ 

ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਸਮਾਂ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹੈ
• ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸੇ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਿਰਤਮਾਨ ਸੂਚੀਆਂ ਨੰੂ 

ਅੱਪਡੇਟ ਿਰਨਾ
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ਜਾਂਚ-ਸਚੂੀ: ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਹੋ

ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ੋਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰ ੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਲੇ ਉਪਿਰਣਾਂ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਿੱਵਚਆਂ, ਅਪੰਗਾਂ, ਿ਼ਿਰੁਗਾਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ 
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਲਈ ਵਿਜਲੀ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਿ ਅਚਨਚੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਤਆਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਪਾਣੀ ਿਾਸਤੇ ਵਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀ 
ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਿਧ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਿਰ ੋਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਿਰ ੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਏਅਰ-ਿੰਡੀਸਨ ਿਾਲੀ ਪ੍ਣਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ  
ਜਾਂ ਿੇਿਲ ਉਹਨਾਂ ਿਮਵਰਆਂ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਿਰੋ ਵਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਿਰਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਿ ਤਾਪਮਾਨ ਲਈ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਫਰ ਹਿਾ 
ਨੰੂ ਸੀਲ-ਿੰਦ ਿਰਨ ਿਾਲੇ ਦਰਿਾਵ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਖੜਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮੀ ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੰਦ ਰੱਖੋ।

ਮੋਿਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਿੰਵਪਊਟਰ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਿਲ ਿੈਿਅੱਪ ਿੈਟਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਿਰ ੋਮੋਿਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਿੰਵਪਊਟਰ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਿਲ ਿੈਿਅੱਪ ਿੈਟਰੀਆਂ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਿਰ ੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਿਰ ਸਿੋ, ਇਸ ਿਾਰੇ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਪ੍ਾਪਤ ਿਰ ਸਿੋ ਵਿ ਵਿਜਲੀ ਿਦੋਂ ਿਹਾਲ ਿੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚ ਿਰਨ ਲਈ।

ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਜੁੜੇ ਰਹ ੋਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਜੁੜੇ ਰਹ ੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਡਮ ਵਿਜਲੀ ਤੋਂ ਵਿਨਾਂ ਿੰਮ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਿੀ ਆਪਣੇ ਮੋਿਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਡੈਟਾ ਿਨੈਿਸਨ ਰਾਹੀਂ 
ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਿੂਲ ਜਾਂ ਿਰਿ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਉਪਲਿਧ ਡੈਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ 
ਪ੍ਦਾਤੇ ਿੋਲੋਂ ਪਤਾ ਿਰੋ।

ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖ ੋਭੋਜਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖ ੋ
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਵਰੱਜ 5 ਵਡਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਠੰਢਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸੈੱਟ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ ਵਿ ਭੋਜਨ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਾ਼ਿਾ ਰਹੇ। ਅਣਖੋਵਲ੍ਹਆ ਫਵਰੱਜ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਵਟਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨੰੂ 
ਠੰਢਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਣਖੋਵਲ੍ਹਆ, ਪੂਰਾ ਭਵਰਆ ਫ੍ੀ਼ਿਰ ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਿਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿਰਿਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਜਨ 
ਨੰੂ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਵਖਆ ਜਾ ਸਿੇ। ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਆਸਟ੍ੇਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਵਵਚਊਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ 
'ਤੇ ਜਾਓ: https://www.foodsafety.com.au/blog/food-safety-during-power-outages

ਿੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰ ੋਿੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ੋਗ੍ਾਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਿਰ ੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਵਫਲਮਾਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿ਼ਿਨ ਸੋਅ ਨੰੂ ਪੋਰਟੇਿਲ ਵਡਿਾਈਸ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ 
ਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜਲੀ ਦੇ ਿੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੰ ਝ ਨਾ ਜਾਓ।

ਿੰਵਪਊਟਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਿੈਿਅੱਪ ਿਰੋ  ਿੰਵਪਊਟਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਿੈਿਅੱਪ ਿਰੋ  
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਿੰਮ ਿਾਸਤੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਿੰਵਪਊਟਰ-ਆਧਾਵਰਤ ਵਰਿਾਰਡਾਂ ਦਾ 
ਿੈਿਅੱਪ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਵਿਜਲੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾਿੱਧ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਿੰਦ ਿਰਨ ਦੇ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ 
ਵਿਸੇ ਿਾਹਰੀ ਹਾਰਡ-ਡਰਾਈਿ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਿੇ ਰੱਖਣ ਿਾਲੀ ਵਡਿਾਈਸ 'ਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਿਲਪਿ ਊਰਜਾ ਉਪਲਿਧ ਿਰਿਾ ਿੇ ਰੱਖੋ  ਵਿਿਲਪਿ ਊਰਜਾ ਉਪਲਿਧ ਿਰਿਾ ਿੇ ਰੱਖੋ  
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸਾ਼ਿੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਿਾਉਣ (ਵਜਿੇਂ ਵਿ ਡੀ਼ਿਲ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ ਿਾਰ-ਿੇ-ਵਿਊ) ਲਈ 
ਵਿਿਲਪਿ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਿ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 
ਹਨ। ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰਹੋ–ਿਾਹਰੀ ਸਾ਼ਿੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ 
ਵਿ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਿੰਦੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਪਾਿੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੇ ਲੈਂਪ ਜਾਂ ਟਾਰਚਾਂ ਨੰੂ ਹੱਿ ਹੇਠ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਿੋਲ ਿੈਟਰੀ ਿੈਿ-ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 
ਯਿੀਨੀ ਿਣਾਓ ਵਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਾ਼ਿੇ ਅਤੇ ਗੇਟਾਂ ਨੰੂ ਹੱਿੀਂ ਵਿਿੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਦੇ ਿਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।

ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਰੱਖੋ ਤਾ਼ਿਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਰੱਖੋ 
ਵਿਿਐਮਰਜੈਂਸੀ VicEmergency।
ਵਿਜਲੀ ਿੰਦ ਹੋਣ ਿਾਰੇ ਪਾਿਰਿੋਰ ਐਸਐਮਐਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਿਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਜਲੀ 
ਿੰਦ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਐਪ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰੋ।  
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੋਨ ਨੰਿਰਾਂ ਨੰੂ ਹੱਿ ਹੇਠ ਰੱਖੋ।


