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احتياطی تدابيرجب
سمندری طوفان كے وارننگ سگنل قوت ميں ﮨيں
جيسا کہ بہت بڑا سمندری طوفان مين ُكٹ ﮨانگ کانگ پہنچ رﮨا ﮨے اورناموافق موسم ﻻ سكتا ﮨے،
محكمہ امور داخلہ نسلی اقليتی ) (EMکميونٹی کو مندرجہ ذيل احتياطی تدابير ياد دﻻنا چاﮨتے ﮨيں جب
محكمہ موسميات كی جانب سے جاری كرده سمندری طوفان كا وارننگ سگنل قوت ميں ﮨو-
جب تيز ﮨوا كا سگنل نمبر  3قوت ميں ﮨو–
) (aاس بات کو يقينی بناﺋيں کہ ممکنہ اُڑ جانے والی اشياء كو مضبوطی سے باندهيں يا گهر كے اندر لے
جاﺋيں.باﮨر لٹكی ﮨوﺋی اشياء اور عارضی ڈهانچوں كو محفوظ طريقے سے بانده لينا يا زمين پر رکه
دينا چاﮨيے؛
) (bنالوں کو پتوں اور کوڑا کرکٹ سے پاك ﮨونا چاﮨيے؛
) (cنشيبی عﻼقوں كے لوگوں کو سيﻼب کے برعكس احتياطی تدابيرکرنی چاﮨيے .ساحل سے دور رﮨيں
اور پانی کے کهيلوں ميں شامل نہ ﮨوں؛
) (dسمندری طوفان كے بارے ميں تازه ترين معلومات كے ليے ريڈيو سنيں ،ٹی وی ديکهيں يا مزيد
معلومات كے ليے محكمہ موسميات کی ويب ساﺋٹ اور موباﺋل ايپ کو براؤز کريں ؛
جب آندهی يا طوفان سگنل نمبر  8قوت ميں ﮨو–
) (eتمام کهڑکيوں اور دروازوں کو بند كريں ،اگر دستياب ﮨو تومضبوط كواڑ اور دروازے داخل کريں.
ُمن َکشِﻒ بڑی کهڑکيوں پر چپکنے والی ٹيپ لگانے سے ٹوٹے ﮨوﺋے شيشوں كی وجہ سے نقصان
اور چوٹ کم ﮨو جاﺋے گی؛
) (fکسی كے گهر کے سامنے کهڑکيوں کے قريب نہ کهڑے ﮨوں .اس بات کو يقينی بناﺋيں کہ كهڑكياں
ٹوٹنے پر پناه کے ليے ايک محفوظ جگہ ﮨونی چاﮨيے؛
) (gنيون عﻼمات کے مالکان كو عﻼمت پر بجلی کی فراﮨمی كوبند کردينا چاﮨيے؛
) (hمحفوظ جگہ پر گاڑی کو پارك كريں؛
) (iطوفان ميں اضافے کی وجہ سے ،نشيبی عﻼقوں ميں سنگين سيﻼب يا سمندر پانی كا الٹا بہاؤ ﮨو سکتا
ﮨے .ممکنہ طور پرمتاثره نشيبی عﻼقوں ميں جانے سے بچيں اور خطرناک مقامات سے دور رﮨيں؛
) (jاگر حاﻻت اجازت ديں تو سڑکوں پر رﮨنے سے بچيں اور جتنا جلدی ممکن ﮨو تو گهر واپس لوٹيں؛

جب بڑهتی ﮨوﺋی آندهی يا طوفان سگنل نمبر  9اور ايک سمندری طوفان سگنل نمبر  10قوت ميں ﮨوں-
) (kاندر رهيں  .اگر مناسب طريقے سے محفوظ ﮨوں تو ،وﮨيں رﮨيں  .بجلی كی تاروں كو مت چهويں جو
ڈهيلی هو گئ هوں؛
) (lكهلی کهڑکيوں اور دروازوں سے دور رﮨيں،اس بات کو يقينی بناﺋيں کہ پناه كے ليے محفوظ جگہ ﮨے.
ٹوٹی ﮨوﺋی کهڑکيوں اور درواز وں کو اسی صورت ميں ٹهيک کرنا چاﮨيے جب ايسا کرنے ميں کوﺋی
خطره نہيں ﮨے.
) (mجو لوگ باﮨر ﮨيں انہيں ايک محفوظ جگہ كی تﻼش کرنی چاﮨيے اور وﮨاں جب تک خطره ختم نہيں ﮨو
جاتا رﮨيں  .اور
) (nاگر محفوظ ﮨيں تو جہاں ﮨيں وﮨيں رﮨيں اور تباه کن ﮨواؤں اور ﮨوا کی سمتوں ميں تبديلی كے ليے
تيار رهيں.
2.

رﮨاﺋشي مزيد متعلقہ معلومات کے ليے مندرجہ ذيل ويب ساﺋٹ بهی براؤز کرسکتے ﮨيں-
http://www.hko.gov.hk/informtc/precaution.htm

ﮨم آپ کو  EMکميونٹی ميں درج باﻻ معلومات کو تقسيم کرنے کے ليے بهی حوصلہ افزاﺋی
3.
کرتے ﮨيں  EMکميونٹی كو ياد سے سمندری طوفان کی تازه ترين معلومات پر توجہ ديں اور احتياطی تدابير
اپناﺋيں.
جب سمندری طوفان انتباه سگنل نمبر  8يا اس سے اوپرقوت ميں ﮨو ،تو عارضی طور پر پناه
4.
گاﮨوں کو کهول ديا جاﺋے گا اور جب ضرورت ﮨو گی .محكمہ امور داخلہ كی ويب ساﺋٹ پر عارضی پناه
گاﮨوں کی فہرست دستياب ﮨے -
https://www.had.gov.hk/en/public_services/emergency_services/emergency.htm
سمندری طوفان انتباه سگنل نمبر  8يا اس سے اوپر نافذ عمل هو تو HAD ،کی ﮨنگامی امدادی
5.
خدمات پر براه مہربانی مزيد معلومات کے ليے ﮨماری ﮨنگامی ﮨاٹ ﻻﺋن 2835 1473پر کال کريں .
 CHEERسينٹر کی ﮨاٹ ﻻﺋينز  3755683 /37556822 /37556811ترجمانی كی سہولت پر كام كرنا
جاری ركهيں گی.
ريس ريليشنز يونٹ
محكمہ امور داخلہ

