
ඔබට ගංවතුර සඳහා 
සූදානම්වීමට කල හැකි දේ

අවදානය ගැන දැනුවත් වනන යා යුත්්ත් ්කා්ේද යනන 
අව්බෝධ්යන සිටිනන

කථා කල යුත්්ත් කා හටද 
යනන දැන්ගන සිටිනන

ඔබ්ේ සැලැස්ම අන අය 
ස්මඟ ්බදා හදා ගනන

මූලික ආපදා කටටලයක් 
පිළි්යල කර ගනන

ක් රියා කල යුතු අවසථාව 
දැන ගනන

ඔබ්ේ රක් ෂණය දිසි  
කර බලනන

ඔබ්ේ පළා්ත් ගුවන විදුලි 
්මධ් යසථානයට සවන ්දනන

Sinhalese



ගංවතුර සඳහා සූදානම්වී්මට ගත යුතු ක්රිය ා ්මාරග

1.  අවදානය ගැන දැනුවත් වනන
• ගංවතුර ආරක් ෂාකාරී වන අතර මරණය ගගන දිය හැක
• ගංවතුර මගින් දුරකථන මාරග, ජලය, විදුලිය, මළාපවාහනය සහ ගෑස් විසන්ධි විය හැක
• පළාගේ ගංවතුර ඉතිහාසය සහ උස ප් රමාණ සම්බන්්ධගයන් කවුන්සිලගයන් ගසායා ්බලන්න
• පළාගේ දීර්ඝ කාලයක් ජීවේවූ අය සමඟ පළාගේ ඇති ගංවතුර අවදානම ගැන කථා කරන්න
• ්ධාරාණිපාත වැසි සහ ජල මට්ටම ගේගගයන් නැගීම වැනි ගංවතුර සම්බන්්ධ සංඥා පුවරැ ගසෝදිසිගයන් ්බලන්න
• විස්තර සඳහා NSW SES ගවබ් අඩවිය වන www.ses.nsw.gov.au ගවත පිවිගසන්න

2. යා යුත්්ත් ්කා්ේද යනන අව්බෝධ්යන සිටිනන
• ගංවතුර තුල්ට රිය පැදවීම, ්බයිසිකල් පැදවීම ගහෝ ඇවිදීම කරන්න. වඩා ආරක් ෂාකාරී මාරගයක් ගසායා ගන්න
• ගංවතුර ප් රගේශවලින් ්බැහැරව සිටින මිතුරන් සහ නෑයන් සමඟ ඔවුන්ගගේ නිගවස්වල සිටිය හැකිද යන්න 

සම්බන්්ධගයන් කථා කරන්න
• ඔ්බ ප් රගේශගයන් ඉවත්ට යාම අවශ් ය නම, ඒ සඳහා ආරක් ෂාකාරීම ගමන් මාරගය සලකා ්බලන්න

3.  කථා කල යුත්්ත් කා හටද යනන දැන්ගන සිටිනන
• ඔ්බගගේ දුරකථනගේ ගහෝ ආසන්න ස්ථානයක ආපදා දුරකථන අංක ලැයිස්තුවක් ත්බා ගන්න
• ගංවතුර ගහෝ කුණාටු සම්බන්්ධ ආපදා උපකාර සඳහා දුරකථන අංක 132 500 ඔස්ගස් NSW SES අමතන්න
• ජීවිත තරජන ඇති අවස්ථාවල 000 අමතන්න (බංදු තුන)

4. ඔබ්ේ සැලැස්ම අන අය ස්මඟ ්බදා හදා ගනන
• ඔ්බගගේ පවුගල් අය සහ අසල්වාසීන් සමඟ ගංවතුර සම්බන්්ධගයන් සැලසුම කරන්න
• ඔ්බ්ට ේ යාපාරයක් ඇති නම, ඔ්බ සමඟ ආසන්නගේ ේ යාපාර කරන අය සමඟ ගංවතුර සම්බන්්ධගයන් සැලසුම කරන්න
• ඔ්බගගේ සැලැස්ම නිතිපතා පුහුණු කරන්න

5. මූලික ආපදා කටටලයක් පිළි්යල කර ගනන
• එහා ගමහා ගගනයා හැකි ්බැ්ටරීවලින් ක් රියා කරන ගුවන් විදුලි යන්ේ රයක්, විදුලි පන්දමක්, අමතර ්බැ්ටරි, 

ප් රථමා්ධාර කට්ටලයක්, ඉටිපන්දම, ජලය්ට ඔගරාේතු ගදන ගිනිකූරැ, වැදගේ ලියකියවිලි, ආපදා සැලසුම, 
ආපදාවකදී අමතන දුරකථන අංක සහ දිය කාන්දු වන ්බෑගයක් සමඟින් ආපදා කට්ටලයක් සූදානමින් ත්බා ගන්න

• පහසුගවන් ගත හැකි තැනක එම කට්ටලය ත්බා ගන්න

6. ක් රියා කල යුතු අවසථාව දැන ගනන
• කාලගුණ තේවයන් ගහාඳින් පරීක් ෂාකර ්බලා ගන්න – ගංවතුර සම්බන්්ධ අනතුරැ හැඟවීම කාලගුණ  

විේ ය කාරයාංශය මගින් ල්බාගේ www.bom.gov.au/nsw/warnings
• පි්ටේව යාම සම්බන්්ධ නිගයෝගයන්්ට අනුව ක්ටයුතු කරන්න - එගස් කිරීගමන් ඔ්බගගේ සහ ඔ්බගගේ 

පවුගල් අයගගේ ජීවිත අවදානම්ට ලක්විය හැක

7. ඔබ්ේ රක් ෂණය දිසි කර බලනන 
• ්බලන්න. රක්ෂණ ආවරණයක් ඇතින ම, ඔ්බගගේ තේවය සහ අවදානම සම්බන්්ධගයන් එය සුදුසුද යන්න ගසායා ්බලන්න

8. ඔබ්ේ පළා්ත් ගුවන විදුලි ්මධ් යසථානයට සවන ්දනන
• ආපදා අවස්ථාවකදී පළාගේ ඕස්ගටලියානු ගුවන් විදුලි සංස්ථාව (ABC) ආපදා සම්බන්්ධ අනතුරැ හැඟවීම, 

ගතාරතුරැ සහ යාවේකාලීන ප් රචාරය කරනු ඇත
• ඔ්බ්ට ්බැ්ටරිවලින් ක් රියා කරන ගුවන් විදුලි යන්ේ රයක් ඇති ්බව්ට වග ්බලා ගන්න 

(ප්රාන්ත ආපදා සේවය)

ගංවතුර සහ කුණගංවතුර සහ කුණාටු සම්බන්ධ ාටු සම්බන්ධ 
උපකඋපකාර සඳහාර සඳහා ඇමතුමා ඇමතුම

132 500
ජීවිත තර්ජන ඇති අවස්ාවල 000 අමතනන (බංදු තුන)

 වැඩිදුර විස්තර සඳහා  
www.ses.nsw.gov.au දවබ් අඩවිය දව්ත පිවිදසනන

#NSWSES /NSWSES /NSWSES

http://www.ses.nsw.gov.au
http://www.bom.gov.au/nsw/warnings
http://www.ses.nsw.gov.au



