
ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
 
ਹੇਠਾਂ ਨਮੂਨੇ ਦ ਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਦਿਤਾਵਨੀ  ੇਣ ਵਾਲੀਆ ਂਏਜੰਸੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਿਤ ਖਾਸ ਸੰ ੇਸ਼ ਦਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਗਾਈਡ  ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕ ੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਦਵਸਦਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।  ਅੰਤਮ ਸੰ ੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ 
ਘਟਨਾ  ੀਆ ਂਖਾਸ ਦਵਲਿੱ ਖਣ ਲੋੜਾਂ  ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਿਾਹੀ ੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ  ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ  ਰਸਾਉਂ ੇ ਹਨ।  
 
ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ   
ਲੰਬੇ ਸੁਨੇਹੇ   
• ਇਹ [Agency] ਹੈ, ਜੋ [location] ਲਈ ਜਗਹਾ ਖਾਲਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾ ਇਿੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ੇਸ਼  ੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਨਮਨਦਲਖਤ 
ਸੁਰਿੱ ਦਖਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਜਗਹਾ ਛਿੱਡ ਦ ਓ; 1. ਪਦਰਵਾਰ  ੇ ਸਾਰੇ ਸ ਿੱਸਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰੋ। 2. ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ।ੋ 3. ਦਸਰਫ਼ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰ।ੋ 4. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਵਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਉਣਾ ਦਨਸ਼ਿਤ 
ਕਰੋ। 5. ਆਪਣੇ ਘਰ  ੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰ  ਕਰ।ੋ 6. ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ ਤਾਲਾ ਲਾਓ।  ਦਨਕਾਸੀ  ਾ ਰਸਤਾ ਇਹ 
ਹੈ:  [Evacuation Route].  [Name and Location of Evacuation Center] ਦਵਖੇ ਇਿੱਕ ਦਨਕਾਸੀ ਕੇਂ ਰ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਹੈ। 
ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਦਵਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ [url] ‘ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ [###-
###-####] 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ  
 
• [Agency] [location] ਲਈ ਜਗਹਾ ਖਾਲਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾ ਇਿੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ 
ਨੇ [location] ਲਈ ਇਿੱਕ ਹੜਹ  ੀ ਦਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਭਾਦਵਤ ਖੇਤਰ  ੇ ਸਾਰੇ ਦਨਵਾਦਸਆਂ ਨੰੂ ਫੌਰਨ ਖੇਤਰ ਖਾਲਹੀ 
ਕਰ  ੇਣਾ ਿਾਹੀ ਾ ਹੈ। [Location] ਦਵਖੇ ਇਿੱਕ ਦਨਕਾਸੀ ਕੇਂ ਰ/ਪਨਾਹ  ੀ ਥਾਂ ਖੁਿੱ ਲਹੀ ਹੈ। ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ [insert 
resource] ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ [radio station] ਨੰੂ ਸੁਣੋ।   
 
ਛੋਟਾ ਸੁਨੇਹਾ   
• [location] ਲਈ ਜੰਗਲ ਦਵਿੱਿ ਲਗੀ ਅਿੱਗ  ੇ ਕਾਰਨ ਜਗਹਾ ਖਾਲਹੀ ਕਰਨ  ਾ ਆ ੇਸ਼-ਹੁਣੇ ਦਨਕਲੋ-[Agency]  ੀ 
ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ੋ 
 
ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਪਨਾਿ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ  
ਲੰਬੇ ਸੁਨੇਹੇ  
ਇਹ [Agency] ਹੈ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਪ ਾਰਥਾਂ  ੀ ਦਰਲੀਜ  ੇ ਕਾਰਨ [location]  ੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ 
ਪਨਾਹ  ੀ ਥਾਂ  ੀ ਦਰਪਰੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਆਤਮ-ਸੁਰਿੱ ਦਖਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋ: 1. ਫੌਰਨ ਅੰ ਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 
ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ  ੇ ਅੰ ਰ ਹੀ ਰਹੋ।  2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਅਦਜਹਾ ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਅੰ ਰ ਲੈ ਆਓ।  3. 
ਸਾਰੇ ਦਖੜਦਕਆਂ ਅਤੇ  ਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰ  ਕਰ  ੇ।  4. ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੀਦਟੰਗ ਦਸਸਟਮ ਬਲੋਅਰ ਬੰ  ਕਰ ਦ ਓ।  5. 



ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ ਡੈਮਪਰਾਂ ਨੰੂ ਬੰ  ਕਰ ਦ ਓ।  6. ਰੇਡੀਓ, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ, ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ  ਵਾਈਆਂ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਕਰੋ।  7. ਜੇ 
ਅਸਲ ਦਵਿੱਿ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ 911 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦ ਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜ ੋਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਦਥਤੀ 
ਲੰਘ ਿੁਿੱ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਆਮ ਗਤੀਦਵਿੀਆਂ ਨੰੂ  ੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੁਰਿੱ ਦਖਅਤ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਦਵਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ [url] 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ [###-###-####] 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  
 
ਅਿੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਵਭਾਗ ਖਤਰਨਾਕ ਪ ਾਰਥਾਂ  ੇ ਦਰਲੀਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ [location]   ੇ½ ਮੀਲ  ੇ ਘੇਰੇ ਦਵਿੱਿ ਹਰੇਕ 
ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਾ ਹੈ ਦਕ ਉਹ ਅੰ ਰ ਿਲਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅੰ ਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਘਰ  ੇ ਅੰ ਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਖੜਕੀਆਂ 
ਬੰ  ਕਰ,ੋ ਆਪਣਾ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬੰ  ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਘਰ  ੇ ਅੰ ਰ ਦਲਆਓ।  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬਾਅ  ਦਵਿੱਿ ਦ ਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  [link]  
 
ਛੋਟਾ ਸੁਨੇਹਾ  
• ਖਤਰਨਾਕ ਪ ਾਰਥਾਂ  ੀ ਦਰਲੀਜ।  [location]  ੇ ½ ਮੀਲ  ੇ ਘੇਰੇ  ੇ ਅੰ ਰ-ਅੰ ਰ।  ਅੰ ਰ ਿਲੇ ਜਾਓ।  ਅੰ ਰ ਹੀ ਰਹੋ।  
ਇਿੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹੋ।   
 
ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰੂਕਤਾ ਬਾਰ ੇਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ  
ਲੰਬੇ ਸੁਨੇਹੇ  
• ਇਹ [Agency] ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਦਵਤ ਹੜਹਾਂ ਕਾਰਨ [location] ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਨਕਾਸੀ  ੇ ਆ ੇਸ਼  ੀ ਦਰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
ਦਨਮਨਦਲਖਤ ਸੁਰਿੱ ਦਖਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ੋਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਗਹਾ ਛਿੱਡ ਦ ਓ:  1. ਪਦਰਵਾਰ  ੇ ਸਾਰੇ ਸ ਿੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਅਕਤੀਆਂ 
ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰੋ।  2. ਸਾਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰੋ। 3.  ਦਸਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਰੋ। 4. ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਜ਼ਰੂਰੀ  ਵਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਉਣਾ ਦਨਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। 5. ਆਪਣੇ ਘਰ  ੇ ਸਾਰੇ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰ  ਕਰੋ। 6. ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੰੂ 
ਤਾਲਾ ਲਾਓ। ਦਨਕਾਸੀ  ਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ: [Evacuation Route]. [Name and Location of Evacuation Center] 
ਦਵਖੇ ਇਿੱਕ ਦਨਕਾਸੀ ਕੇਂ ਰ ਖੁਿੱ ਲਹਾ ਹੈ। ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਦਵਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਣੋ, ਅਤੇ [url] 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ [###-###-####] ਕਾਲ ਕਰ।ੋ  
 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਦਟਆਂ ਦਵਿੱਿ [location] ਦਵਿੱਿ ਹੜਹ ਆਉਣ  ੀ ਭਦਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੁਦਲਸ ਇਸ 
ਖੇਤਰ ਦਵਿੱਿ ਰਦਹੰ ੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਦਵਤ ਦਨਕਾਸੀ ਲਈ ਦਤਆਰ ਰਦਹਣ  ੀ ਸਲਾਹ  ੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਨਕਾਸੀ ਲਈ 
ਦਕਵੇਂ ਦਤਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ here ਦ ਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਡੇਟਸ।   
 
 
 
ਛੋਟਾ ਸੁਨੇਹਾ  



• [location] ਲਈ ਹੜਹ ਆਉਣ  ੀ ਿੇਤਾਵਹੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਵਿੱਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿੋ। ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ-ਡੁਿੱ ਬੋ ਨਹੀਂ।  ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ 
ਬਣੇ ਰਹੋ।   
  
ਐਕਹਿਵ ਸ਼ੂਿਰ ਿੋਣ ਬਾਰ ੇਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ  
ਲੰਬੇ ਸੁਨੇਹੇ  
• ਇਹ [Law Enforcement Agency] ਹੈ ਜੋ [location]  ੇ ਨੇੜੇ ਇਿੱਕ ਐਕਦਟਵ ਸ਼ੂਟਰ  ੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਵਿੱਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ [location]  ੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਅੰ ਰ ਿਲੇ ਜਾਓ, ਅੰ ਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਦਨਮਨਦਲਖਤ 
ਸੁਰਿੱ ਦਖਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋ:  1. ਫੌਰਨ ਅੰ ਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਹਾਇਸ਼  ੇ ਅੰ ਰ ਹੀ ਰਹੋ। 2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਅਦਜਹਾ 
ਕਰ ਸਕ ੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਅੰ ਰ ਲੈ ਆਓ। 3. ਸਾਰੇ ਦਖੜਦਕਆਂ ਅਤੇ  ਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰ  ਕਰ ਦ ਓ ਅਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ 
ਲਓ। 4. ਜੇ ਅਸਲ ਦਵਿੱਿ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ  ੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿੱਕੀ ਗਤੀਦਵਿੀ ਸੁਣੋ ਜਾਂ  ੇਖੋ ਤਾਂ ਫੌਰਨ 911 
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਦ ਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜ ੋਂ ਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱ ਦਖਆ ਨੰੂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ, ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਦਵਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ [url] 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ [###-###-####] ਕਾਲ 
ਕਰੋ।  
 
• ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤਿੱਕ, ਪੁਦਲਸ ਜਨਤਾ ਨੰੂ [insert location]  ੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਣ  ੀ ਸਲਾਹ ਦ ੰ ੀ ਹੈ। ਅਦਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 
ਇਿੱਕ ਐਕਦਟਵ ਸ਼ੂਟਰ  ੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਤੀਦਕਦਰਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਵਿੱਿ ਰਦਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਨਾਹ ਲੈਣੀ 
ਿਾਹੀ ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਸਾਈਲੇਂਟ ਤੇ ਕਰ  ੇਣੇ ਿਾਹੀ ੇ ਹਨ।  ਜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨਾਲ ਸਾਮਹਣਾ ਹੁੰ  ਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ੋੜਹੋ, ਛੁਿੱ ਪ ਜਾਓ, ਫਾਈਟ 
ਕਰੋ।  ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਕਰਪਾ ਕਰਕੇ [link] ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਨਰ ੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹੋ।   
 
ਛੋਟਾ ਸੁਨੇਹਾ  
• [location]  ੇ ਨੇੜੇ ਇਿੱਕ ਐਕਦਟਵ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ।  ਖੇਤਰ ਦਵਿੱਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿੋ ਜਾਂ  ੋੜਹੋ, ਛੁਿੱ ਪ ਜਾਓ, ਫਾਈਟ ਕਰ।ੋ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ 
ਇਿੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। 
 


