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तपाई अब बाढीको लागि 
तयारी िर्न सकरनु हुन्छ

१ तपाईको जोखिम बार ेजान्नुहोस् २ कहाँ जाने बझननुहोस्

३ कसलाई फोन गनने जान्नुहोस् ४ तपाईंको योजना साझा 
(आदान प्रदान) गननुनुहोस्

५ एक आधारभूत आपतकालीन 
ककट तैयार गननुनुहोस् ६ जान्नुहोस ्कक ककहल ेकाम गनने

७ तपाईको बीमा जाँच गननुनुहोस् ८ तपाईंको स्ानीय ABC (ए बी सी) 
रेकियो सटशन सन्नुहोस्
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बाढीको लागि तयारी िरा्न ललरनुपरने करमहरु

१. तपाईको जोखिम बारे जान्नुहोस् 
• बाढी सुरक्षित छनन् र मान्न पनन सकछ
• बाढीले फोन लाइन, पानी, नबजुली, ढल र ग्ास काटन सक्दछ
• स्ानी् बाढी ईनतहास र उचाइहरूको बारेमा काउन्सल(पररष्द)सँग जाँच गनु्नहोस्
• स्ानी् बाढी जोखिमको बारेमा लामो सम््दखि ्स षिेत्रमा बसोबास गनने व्यक्तिहरू सँग करा गनु्नहोस्
• बाढीका संङकतहरू बारे सचेत हुनुहोस् जसतै ठलो वषा्न र भेल बाढी वा बढ्दो पानी
• थप जानकारीको लानग NSW SES वेबसाइट www.ses.nsw.gov.au मा हेनु्नहोस्
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२. कहाँ जाने बनुझननुहोस्
• सवी साधन नचलाउनहुोस,् सवारी साधन नचढ्नहुोस ्वा बाढीको पानीमा ननहहड्ंहोस।् सरुक्षित तररका िोजनहोसु ्
• बाढी षिेत्रमा बानहरका साथीहरू वा आफ्तहरूसँग उनीहरूको ठाउमा बसनको लानग करा गनु्नहोस्
• ्द्द तपाईंलाई ईलाकाबाट बानहर जानुपनने आवश्कता परेमा ्ात्राको सुरषिा तररकालाई नवचार गनु्नहोस्
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३. कसलाई फोन गनने जान्नुहोस्
• तपाईको फोनमा वा वरपर आपतकालीन नमबरहरूको सूची राखनुहोस्
• बाढी वा आँधीबेहरीमा आपतकाक्लन सह्ोगका लानग NSW SES लाई १३२ ५०० मा फोन गनु्नहोस्
• जीवनलाईनै जोखिममा पनने आपतकाक्लन अवस्ाहरूमा, ००० मा फोन गनु्नहोस् (नतनवटा शून्ा)

४. तपाईंको योजना साझा (आदान प्रदान) गननुनुहोस्
• तपाईंको पररवार र क्छमेकीहरूसँग बाढीको लानग ्ोजना बनाउनुहोस्
• ्द्द तपाईंको व्यापार छ भने, तपाईंको व्यापारी छरक्छमेकीहरू सँग बाढीको लानग ्ोजना बनाउनुहोस्
• तपाईको ्ोजनाको नन्ममत अभ्ास गनु्नहोस्

५. एक आधारभूत आपतकालीन ककट तैयार गननुनुहोस्
• एउटा बोकन सजजलो(पोटबल) ब्ाट्ी द्ारा संचाक्लत रेनड्ो, टच्न, थप ब्ाट्ी, प्ाथममक उपचार सामाग्ी, 

मैनबत्ीहरू, पानीले ननबगानने सलाई, महत्वपूर कागजातहरू, आपतकालीन ्ोजनाहरू, आपतकालीन 
सम्पक नमबरहरू र एक पानी नपसने ब्ागको साथ आपतकाक्लन सामाग्ी सँगै राखनुहोस्।

• तपाईको सामाग्ीहरुलाई सहज पहुँच गन्न सकने स्ानमा भणडार गनु्नहोस्
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. जान्नुहोस् कक ककहले काम गनने
• मौसम स्स्नतको ननरीषिर गनु्नहोस् – मौसम नवभाग (Bureau of Meteorology) द्ारा जारी गररएको 

बाढीको नन्दशनहरु र चेतावनीहरू www.bom.gov.au/nsw/warnings 
• नन्दशन बमोजजम ननकासी आ्दशहरू (Evacuation Orders) को पालना गनु्नहोस् - त्सो नगना्नले तपाईं 

र तपाईंको आफनो पररवारलाई जोखिममा पान्न सक्दछ

७. तपाईको बीमा जाँच गननुनुहोस्
• ्द्द बीमा उपलब्ध छ भने, ्ो हाल सानवकको भएको र तपाईंको अवस्ा र जोखिमको लानग उप्ति भए 

नभएको जाँच गनु्नहोस्
ु

८. तपाईंको स्ानीय ABC (ए बी सी) रेकियो सटेशन सनुन्नुहोस्
• आपतकालमा, स्ानी् अष्टेक्ल्ाई ब्ोडकासट कपपोरेशन (ए बी सी) (Australian Broadcast 

Corporation (ABC)) रेनड्ो सटशनले आपतकालीन चेतावनी, जानकारी र हाल-सानवकको जानकारी 
प्सारर गननेछ

• तपाईसँग ब्ाट्ी द्ारा चलने रेनड्ो भएको ननश्च् गनु्नहोस्
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(एनएसिब्लयू राजय आकससमक सेवा)

बाढी र आँधीबेरीमा आकस्बाढी र आँधीबेरीमा आकस्ममक क 
मद्दतकोलागि फोमद्दतकोलागि फोरर ििररहोलाहोला

132 500
जजवनन ैितरामा भएको िणिमा ००० (कतनवटा सनुन्ा) मा फोन गननुनुहोला

थप जारकारीकोलागि कृपया  
www.ses.nsw.gov.au मा हेरहोला
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