
درخت ها وٿاخه های اڱاٺی آنها را که ممکن 
اڳت روی خانه یا ملک ٿما بیٺتند را بریده کنید

مٻالب بیمه نامه خانه خود را چک کنید که هنوز 
اعتبار داٿته و بڦدر کٺایت باٿد 

 ٿاخه های اڱاٺی 
درخت ها را کوتاه کنید

ناَوه ها، ناَوه های َخڳی بام خانه و آبَروک های باران را 
بٻور مرتب متیز کنید تا از گرٺتگی آنها ڇلوگیری ٿود

ناَوه های بام خانه را متیز کنید

متام اٿیائی را که در اڭر وزٿ بادهای ٿدید 
به دور و اٻراٺ ممکن اڳت انداخته ٿوند را 

مڄٺوڀ کنید یا در ڇای دیگری بگذارید

 متام خرابی های بام خانه خود را تعمیر کنید، 
از ڇمله کاٿی های ٿکڳته یا کاٿی های اٺتاده 

خرابی بام خانه را درڳت کنید

 برای وڱعیتی که برڦ خانه ڦٻع ٿود یا ڱرورت 
به ترک خانه خود داٿته باٿید، یک بکڳ ڳامان 

برای واڦعیات عاڇل تیارکنید )ورڦه بعدی را برای 
لڳت ڳامان ها ببینید( 

 یک َبکڳ ڳامان برای 
واڦعیات عاڇل تیار کنید

با انڇام دادن اینها، 
 اکنون می توانید برای 
ٻوٺان ها تیار بٿوید

به ایڳتگاه رادیویی مڄلی خود و دیگرارتباٻات 
ڇامعوی، برای اعالم خٻرهای مربوٻ به هوا 

گوٿ بدهید

 به رادیوی مڄلی 
خود گوٿ دهید.

بیمه خانه خود را چک کنید

برای ٺامیلی خود یک پالن ترتیب دهید که مٿخڃ 
ٿود ٿما در واڦعیات عاڇل چی باید بکنید

 یک پالن برای واڦعیات 
عاڇل تیار کنید

Principal Partner

 ڄویلی وبالکنی را 
مرتب نگهداری کنید

رهنمایی عملی

ٿریک اڃلی
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 لڳت َبکڳ ڳامان واڦعیات 
عاڇل که باید چک کنید

لڳت بکڳ واڦعیات عاڇل ڳامان هایی می باٿند که ممکن اڳت 
ٿما خباٻر ڦٻع برڦ یا ڱرورت ٺوری به ترک خانه تان به آنها 

اڄتیاڇ داٿته باٿید. بکڳ ڳامان های واڦعیات عاڇل ٿامل این 
چیزها می باٿند:

یک رادیوی دڳتی با باٻری های اڱاٺی

یک چراغ برڦ دڳتی با باٻری های اڱاٺی

یک بکڳ کمک های اولیه

چند ٿمع وگوگرد ڱد آب

اڳناد مهم ٿامل منربهای متاڳ در واڦعیات عاڇل

کاپی های پالن واڦعیات عاڇل

یک بکڳ ڱدآب برای اٿیای باارزٿ

داروها

آذوڦه برای ٻٺل َنوتولد

آذوڦه برای اٿخاڃی را که ٿما نگاه می کنید

کاالها وبوت های مناڳب

نان وآب خوردنی

برای وڦتی که خانه خود را ترک یا ختلیه می کنید، این اٿیاء 
را داخل بکڳ ڳامان واڦعیات عاڇل بگذارید:

ٿریک اڃلی

 برای کمک عاڇل در وڦت وڦوع ڳیل، 
ٻوٺان وزلزله زیربڄر به این منرب تیلٺون کنید

 برای معلومات بیٿرت به خدمات واڦعیات عاڇل ایالت نیوڳاوت ویلز 
 )NSW SES( به منرب 000 201 1800 تیلٺون کنید یا ویب ڳایت 

www.stormsafe.com.au را ببینید
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