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बहुस ांस्कृतिक समद
ु यहरूको ल गि िय री र प्रकोप सच
ू न ।
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पररचय ।
AWECC एक सदस्य-संचालित सामद
ु ाययक संगठन हो । जो विलिन्न सांस्कृयतक र जातीय पष्ृ ठिलू मका
मायनसहरूिाई सशक्त बनाउन प्रयतबद्ध छ। हामी सांस्कृयतक र िाविक हहसाबिे विविध (CALD)

समद
ु ायहरूको िागग र उनीहरूसँग िकाित गने कुरामा पहुँच केन्द्न्ित गदद छौं। पहुँच र समानता सध
ु ार गनद
अल्बरी-िोडोंगा र साथै आसपासका क्षेत्रीय क्षेत्रहरूमा सम्मान र समद
ु ाय सद्भाि प्रिधदन गदद छ।

यस AWECC सच
ू ना प्याकेटको उद्देश्य शरणाथी, आप्रिासी, र अन्य CALD समद
ु ायहरूिाई सगू चत गररएको
छ र उनीहरूको पररिारिाई विपत्ती िा आपतकालिन समयमा सरु क्षक्षत राख्नका िागग तयार गररएको छ
िन्ने सयु नन्द्श्चत गनुद हो। यो संस्करण विशेि गरी उत्तर पि
ू ी लिक्टोररया र दक्षक्षणी न्यू साउथ िेल्समा
चलिरहे को जङगि आगिागग आपतकालिनको िागग तयारर गररएको हो।
स वध न हुनु ।
अरु कुनै दे श जस्तै अस्रे लियािे पयन प्राकृयतक प्रकोप जस्तै बाढी, आँधीबेहरी र आगोको अनि
ु ि गदद छ। केही
स्थानहरूमा, क्षेत्रीय लिक्टोररया र न्यू साउथ िेल्स जस्तै, बष्ु फाइरहरू गमी मौसममा सामान्य छन ्। तटीय

क्षेत्र आँधीबेहरी र बाढीको जोखिममा छन ्। यस्ता घटनाहरू डरिागदे ा र तनािपण
ू द हुन सक्छन ्, जो प्राकृयतक
मानि प्रयतक्रियाहरू हुन ्।

राम्रो कुरा के हो िने, यो पहहल्यै तयारी गनद सम्िि छ ताक्रक तपाईं र तपाईंहरूको पररिारिे आफैिाई सरु क्षक्षत
राख्नह
ु ु नेछ। तपाईको इिाका िा िरपरका सम्िावित आपतकालिन जोखिमहरूको बारे मा सचेत हुन यो
महत्िपण
ू द र उपयोगी छ। यहद सम्िि छ िने, ज्ञानी लमत्रहरू, यछमेकीहरू, र अन्य सम्पकदमा रहे का
ियान्द्क्तहरुको सल्िाह

सल्िाह लिनह
ु ोस ् जसिाई तपाईं विश्िास गनह
ुद ु न्छ।

सच
ू नाको अगधक विश्िसनीय स्रोतहरू सरकारी आपतकािीन सेिाहरू हुन ्। यी संस्थाहरूसँग िेिसाइटहरू र

अनप्र
ु योगहरू(apps) छन ्,जुन सक्रिय आपत कलिन न्द्स्थयतको बारे मा विस्तत
ृ सल्िाह प्रदान गददछ, र उनीहरू
सबैिाई सरु क्षक्षत राख्न के गने िनेर यनदे शन हदन्छन ्। पयछल्िा सच
ू नाहरूको िागग यी स्रोतहरूको अनग
ु मन
गनद यो धेरै महत्त्िपण
ू द छ।

अन्य िािाहरूमा आपतकािीन जानकारी पहुँच गनद, अनि
ु ाद र दोिािे सेिा (यन: शल्
ु क कि) 131450 मा कि
गनह
ुद ोस ् । यहद तपाईं न्यू साउथ िेल्समा हुनह
ु ु न्छ िने बश
ु फायर इन्फमेसन र यहद तपाईं लिक्टोररयामा
हुनह
ु ु न्छ िने लिक इमजदन्द्न्समा कि गने िन्नु होस।
लिक्टोररयामा बश
ु फायरहरूको िागग ।


आपतकािीन लिक्टोररया िेबसाइट भ्रमण गनह
ुद ोस ् emergency.vic.gov.au/respond/
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आपतकािीन लिक्टोररया अनप्र
ु योग(app). एप्पि अनप्र
ु योग स्टोर बाट डाउनिोड गनह
ुद ोस ्।
apps.apple.com/au/app/vicemergency/id356559665
आपतकािीन लिक्टोररया अनप्र
ु योग Google Play बाट डाउनिोड गनह
ुद ोस ्
play.google.com/store/apps/details?id=com.naturallybeing.fireready

न्यू साउथ िेल्समा बश
ु फायरहरूको िागग ।




NSW ग्रामीण फायर सेिा िेबसाइट हे नह
ुद ोस ्। www.rfs.nsw.gov.au/

एप्पि अनप्र
ु योग(Apple App) स्टोरबाट मेरोनन्द्जक आगो अनप्र
ु योग डाउनिोड गनह
ुद ोस ्
apps.apple.com/au/app/fires-near-me-nsw/id370891827
Google Play बाट मेरोनन्द्जक आगो अनप्र
ु योग डाउनिोड गनह
ुद ोस ्।
play.google.com/store/apps/details?id=au.gov.nsw.rfs.firesnearme.nsw

तपाईं पयन ABC रे डडयो सन्
ु न सक्नह
ु ु न्छ। Albury-Wodonga दे खि Wangaratta सम्म, ABC रे डडयो AM
990 िा FM 106.5 मा पाउन सक्रकन्छ। अन्य क्षेत्रका रे डडयो च्यानिहरू हे नक
द ा िागग,
www.abc.net.au/reception/ मा ABC स्िागत सच
ू ी हे नह
ुद ोस ्।
िय र हौ ।
हाम्रो नन्द्जकको क्षेत्रमा ििदरका आगिागी घटनाहरूका कारण, AWECC कडा लसफाररश गदद छ क्रक प्रत्येक
पररिारिे आपतकािीन बस्तु तयार गरोस ्।

सामग्रीिाई झोिामा प्याक गनह
ुद ोस ् जुन पहुँच गनद र बोक्न सन्द्जिो हुन्छ । तपाइँको आपतकािीन क्रकटमा हुनु
पने बस्तह
ु रू:










प्रत्येक पररिारका सदस्यको पररितदनका िागग िग
ु ा।
शौचािय र सेनेटरी आपयू तद।

महत्त्िपण
ू द कागजातहरू (राहदानी, फोटो, विि, बीमा कागजात) ।
औिगध र प्राथलमक उपचार क्रकट।
मोबाइि फोन र चाजदर।

ब्यारी द्िारा संचालित रे डडयो, मशाि(torch) र अयतररक्त ब्यारीहरू।

महु ित िा हस्तलिखित सम्पकद जानकारी (पररिार, डाक्टरहरू, काउन्द्न्सि, उपयोगगता कम्पनीहरू) ।
सरु क्षक्षत वपउने पानी।
ऊनी कम्बिहरू।

मागथ सच
ू ीबद्ध आपतकािीन जानकारीको आगधकाररक स्रोतहरूको यनगरानी राख्नह
ु ोस ्।
शान्त रहनह
ु ोस ्। सरकारी यनदे शनहरू पािना गनह
ुद ोस ्, विशेि गरी यहद िािी ठाउँ को िागग आदे श जारी

गररएको छ िने स्थानीय सरकारिे सरु क्षक्षत यनकासी केन्िहरू आयोजना गनद नेतत्ृ ि लिन्छ। यतनीहरूको
सम्पकद वििरणहरू:


अल्बरी काउन्द्न्सि 0260238111. www.alburycity.nsw.gov.au
info@alburycity.nsw.gov.au.
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िोडोङगा काउन्द्न्सि 0260229300. www.wodonga.vic.gov.au
info@wodonga.vic.gov.au.

सोच्नह
ु ोस ् तपाईंको समद
ु ायमा पयन कसैको सीलमत अंग्रेजी िा विशेि आिश्यकताहरू छन ्। यहद तपाईं
अनि
ु ाद गनद सक्नह
ु ु नेछ िा यतनीहरूिाई जाँच गनह
ुद ोस ् र यनन्द्श्चत गनह
ुद ोस ् क्रक उनीहरू सचेत छन ्।
सांलग्न हुनह
ु ोस ् ।
AWECC िे आफ्ना साझेदारहरूसँग पररिारहरूिाई जङगि आगिागग प्रकोपबाट मक्
्
ु त हुन सहयोग परु याउन
सहयोग गरररहे को छ। आउँ दो महहनाहरूमा उनीहरूिाई धेरै मद्दत र सहयोगको आिश्यक पदद छ। यहद तपाईं
AWECC प्रकोप पन
ु : प्रान्द्प्त टीममा सामेि हुन चासो व्यक्त गनद चाहानह
ु ु न्छ िने, कृपया

contact@awecc.org.au मा ईमेि पठाउनह
ु ोस ्। हामी उदार व्यन्द्क्तहरूको िोजी गरररहे का छौं जसिे यनम्न
कायद गनद आफ्नो समय स्ियम्सेिा गनद सक्दछन ्:








फामदहरूमा बेरा र साना संरचनाहरू ममदत गने ।
पशध
ु न र अन्य जनािरहरुको समरक्षण गने ।
तरकारी, रूिहरू, र बगैंचा रोपण गने।
िाना पकाउने र िाना संरक्षण गने ।

सफाई र सामान्य ममदतसम्िार गने ।
पररिार र बच्चाहरूिाई सहयोग गदै ।
ड्राइलि गने ।

यहद तपाईंिाई यी आपतकालिन िेबसाइटहरू कसरी प्रयोग गने िनेर बझ
ु नको िागग कुनै सहयोगको

आिश्यक छ िने कृपया AWECC िाई सम्पकद गनह
ुद ोस ् र हामी तपाईंहरूिाई यतनीहरूको कायद कसरी गछद न
िन्ने आत्म विस्िासको मागददशदन गराउन सयोग गराउन सक्छौ । प्रकोपको समयमा पररिार र समद
ु ायहरू
सरु क्षक्षत राख्न हामी प्रत्येकको िलू मका छ। आउनह
ु ोस ्, हामी सबै लमिेर हे रचाह गने काम गयौ र कहठन
समयमा एक अकादिाई समथदन गयौ ।
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