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ਜਾਣ ਪਛਾਣ
AWECC ਇੱ ਕ ਸਦੱ ਸ-ਸੰ ਚਾਲਿਤ ਕਲਿਊਨਟੀ ਸੰ ਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਿੋ ਕਾਂ ਨੰ ਲਿਲ ੰ ਨ ਸਲ ਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਸਿੀ ਲਿਛੋਕੜ ਦੇ
ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਿਈ ਿਚਨਬੱ ਧ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸੱ ਲ ਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰ ਨ-ਸੁਿੰਨੇ (CALD) ਾਈਚਾਲਰਆਂ ਦੀ

ਿਕਾਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ' ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਿਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੰ ਲਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਐਿਬਰੀਿੋਡੋਂਗਾ (Albury-Wodonga) ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਿ ਆਸ ਿਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਿਚ ਸਲਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਲਿਊਨਟੀ ਸਦ ਾਿਨਾ
ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।
ਇਸ AWECC ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੈਕੇਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਲਨਸ਼ਲਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਿਰਿਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ ਾਸ਼ਾਈ
ਕਲਿਊਨਟੀ ਨੰ ਸਲਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਬਿਤਾ ਜਾਂ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਿੇਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿਲਰਿਾਰਾਂ ਨੰ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਿਈ
ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਲਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਲਿਕਟੋਰੀਆ (Victoria) ਅਤੇ ਦੱ ਖਣੀ ਲਨਊ ਸਾਊਥ
ਿੇਿਜ਼ (New South Vales) ਲਿੱ ਚ ਚੱ ਿ ਰਹੀ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰ ਗਿਾਂ ਦੀ ਅਗ (Bush fire) ਦੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਿਈ
ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ
ਲਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਆਸਟਰੇਿੀਆ ਿੀ ਹੜਹਾਂ, ਤਫਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱ ਗ ਿਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਿਾਂ ਤੇ, ਲਜਿੇਂ ਖੇਤਰੀ ਲਿਕਟੋਰੀਆ (Victoria) ਅਤੇ ਲਨਊ ਸਾਊਥ ਿੇਿਜ਼ (New South Vales)

ਲਿਚ, ਗਰਿੀਆਂ ਦੇ ਿੌਸਿ ਲਿੱ ਚ ਝਾੜੀਆਂ ਨੰ ਅਗ ਿਗਣੀ ਆਿ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੱ ਟਿਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤਫਾਨ ਅਤੇ ਹੜਹਾਂ ਦੀ ਿਾਰ
ਹੇਠ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਅਲਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਿਨੁੱਖਾਂ ਿਈ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਿਾਿੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਿ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਇਸ ਦੀ ਿਲਹਿਾਂ ਤੋਂ ਲਤਆਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰ ਿ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿਲਰਿਾਰ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰ
ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਰੱ ਖ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਭਵਿੱ ਚ ਸੰ ਿਾਭਵਤ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ
ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਿਦਾਇਕ ਹੈ । ਜੇ ਸੰ ਿ ਹੋਿ,ੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਦੋਸਤ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਿਰਕਾਂ ਤੋਂ
ਸਿਾਹ ਿਓ ਲਜਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

ਿਧੇਰੇ ਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰ ਕਟ ਸਰਲਿਲਸਜ਼ (government emergency services)ਹਨ ।
ਇਨਹਾਂ ਸੰ ਸਥਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਿਸ ਹਨ ਜੋ ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਿ ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਲਥਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਸਥਾਰਿਰਿਕ ਸਿਾਹ
ਲਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਨੰ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਿਈ ਕੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਨਰਦੇਸ਼ ਲਦੰ ਦੇ ਹਨ. ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।
ਭਵਕਟੋਰੀਆ (Victoria) ਭਵਿੱ ਚ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲਾਂ ਦੀ ਅਗ ਲਈ


ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਲਿਕਟੋਰੀਆ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਿੇਖੋ emergency.vic.gov.au/respond/
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 ਐਿਿ ਐਿ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਲਿਕਟੋਰੀਆ ਐਿ ਡਾਊਨਿੋ ਡ

ਕਰੋ apps.apple.com/au/app/vicemergency/id356559665
 Google ਗਗਿ ਿਿੇ ਤੋਂ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਲਿਕਟੋਰੀਆ ਐਿ ਡਾਊਨਿੋ ਡ

ਕਰੋ play.google.com/store/apps/details?id=com.naturallybeing.fireready
ਭਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ (New South Vales) ਭਵਿੱ ਚ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰ ਗਲਾਂ ਦੀ ਅਗ ਲਈ


ਐਨਐਸਡਬਿਯ ਰਰਿ ਫਾਇਰ ਸਰਲਿਸ ਿੈਬਸਾਈਟ (NSW Rural Fire Service website')ਤੇ ਜਾਓ



www.rfs.nsw.gov.au/
ਐਿਿ ਐਿ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਿ ਨੰ ਡਾਉਨਿੋ ਡ ਕਰੋ
apps.apple.com/au/app/fires-near-me-nsw/id370891827
 ਗਗਿ ਿਿੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਿ ਨੰ ਡਾਉਨਿੋ ਡ ਕਰੋ

play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.nsw.rfs.firesnearme.nsw
ਤੁਸੀਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ (ABC Radio) ਿੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ . ਐਿਬਰੀ-ਿੋਡੋਂਗਾ ਅਤੇ ਿਾਨਗਰੱ ਟਾ ਲਿਚ , ਏ ਬੀ ਸੀ
ਰੇਡੀਓ (ABC Radio) ਨੰ ਸਿੇਰੇ 990 AM ਜਾਂ FM 106.5 'ਤੇ ਸੁਲਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਿਾਂ
ਨੰ ਿੇਖਣ ਿਈ, 'ਤੇ ਏਬੀਸੀ ਲਰਸੈਿਸ਼ਨ ਸਚੀ' (ABC Reception list) ਤੇ ਜਾਓ www.abc.net.au/reception/ ।
ਭਤਆਰ ਰਹੋ
ਸਾਡੇ ਨੇੜਿੇ ਖੇਤਰ ਲਿੱ ਚ ਅੱ ਗ ਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, AWECC ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਹਰੇਕ
ਿਲਰਿਾਰ ਇੱ ਕ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਲਕੱ ਟ ਲਤਆਰ ਕਰੇ ।

ਸਿਗਰੀ ਨੰ ਇੱ ਕ ਬੈਗ ਲਿੱ ਚ ਿੈਕ ਕਰੋ ਲਜਸ ਲਿੱ ਚ ਿਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਿਹੁੰ ਚਣ ਲਿੱ ਚ ਅਸਾਨ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੀ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਲਕੱ ਟ ਲਿੱ ਚ ਇਹ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
 ਿਲਰਿਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿੈਂਬਰ ਿਈ ਕੱ ਿੜੇ ਬਦਿਣੇ
 ਟਾਇਿਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਿਿਾਈ
 ਿਹੱ ਤਿਿਰਨ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ (ਿਾਸਿੋਰਟ, ਫੋਟਆ
ੋ ,ਂ ਿਸੀਅਤ, ਬੀਿਾ ਿੱ ਤਰ)
 ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਸਟ ਏਡ ਲਕੱ ਟ
 ਿੋਬਾਈਿ ਫੋਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਰ
 ਬੈਟਰੀ ਨਾਿ ਚੱ ਿਣ ਿਾਿਾ ਰੇਡੀਓ, ਟਾਰਚ ਅਤੇ ਿਾਧ ਬੈਟਰੀਆਂ
 ਛਾਿੀ ਜਾਂ ਹੱ ਥ ਲਿਖਤ ਸੰ ਿਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਲਰਿਾਰਕ, ਡਾਕਟਰ, ਕੌਂ ਸਿ, ਸਹਿਤਾਂ ਿਾਿੀਆਂ ਕੰ ਿਨੀਆਂ)
 ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਿੀਣ ਿਾਿਾ ਿਾਣੀ
 ਊਨੀ ਕੰ ਬਿ

ਉੱਿਰ ਸਚੀਬੱ ਧ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਲਧਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖੋ ।

Albury-Wodonga Ethnic Communities Council
F9, 151-153 High Street, Wodonga VIC 3690 | PO Box 920 Wodonga VIC 3689
p: (02) 6024 6895 e: contact@awecc.org.au
ABN: 50 192 038 354

making multiculturalism work
www.awecc.org.au
ਸਾਂਤ ਰਹੋ. ਸਰਕਾਰੀ ਭਨਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਖਾਸਕਰ ਜੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਲਨਕਾਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਿਰਬੰਧਨ ਲਿਚ ਅਗਿਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸੰ ਿਰਕ ਿੇਰਿੇ ਇਹ
ਹਨ :
 ਐਿਬਰੀ ਕੌਂ ਸਿ 02 60238111

www.alburycity.nsw.gov.au/ info@alburycity.nsw.gov.au

 ਿੋਡੋਂਗਾ ਕਾਉਂਲਸਿ 02 6022 9300 www.wodonga.vic.gov.au/ info@wodonga.vic.gov.au

ਆਪਣੀ ਕਭਮਊਨਟੀ ਦੇ ਭਕਸੇ ਵੀ ਭਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਭਜਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਜਾਂ ਭਵਸੇਸ ਜਰੂਰਤ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਭਨਸਭਚਤ ਕਰੋ ਭਕ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹਨ ।
• ਭਹਿੱ ਸਾ ਲਵੋ
AWECC ਆਿਣੇ ਾਈਿਾਿਾਂ ਨਾਿ ਿਲਰਿਾਰਾਂ ਨੰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਕੰ ਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਆਉਣ ਿਾਿੇ ਿਹੀਲਨਆਂ ਲਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਬਹੁਤ ਿਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏਗੀ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ AWECC ਦੀ ਲਬਿਤਾ
ਲਰਕਿਰੀ ਟੀਿ ਲਿਚ ਸ਼ਾਿਿ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਲਕਰਿਾ ਕਰਕੇ contact@awecc.org.au ਨੰ ਇੱ ਕ
ਈਿੇਿ ੇਜੋ । ਅਸੀਂ ਖੁੱ ਿਹੇ ਲਦਿ ਿਾਿੇ ਿੋ ਕਾਂ ਦੀ ਤਿਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਲਖਆਂ ਕਰਨ ਿਈ ਆਿਣਾ ਸਿਾਂ ਸਿੈਇੱਛਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ :
 ਖੇਤਾਂ ਲਿੱ ਚ ਕੰ ਲਡਆਿੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਢਾਂਲਚਆਂ ਦੀ ਿੁਰੰਿਤ
 ਜਾਨਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਨਿਰਾਂ ਨਾਿ ਕੰ ਿ ਕਰਨਾ
 ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਰੁੱ ਖ ਅਤੇ ਬਾਗ ਿਗਾਉਣਾ
 ਖਾਣਾ ਿਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਕਰਨਾ
 ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਆਿ ਦੇਖ ਾਿ
 ਿਲਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਲਚਆਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨਾ
 ਡਰਾਈਲਿੰ ਗ

ਸਾਡੇ ਭਵਿੱ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਭਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਭਮਊਨਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਭਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਿੂਭਮਕਾ
ਭਨਿਾਉਣੀ ਹੈ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ ।
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