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ےک لی�  ےک سخت محنت  Emergency Management NYC ڈپارمٹنٹ آف بنڈلگس کو سا پورجیکٹ پنا ر 
شیرکہ ادا کنرا چاتہا ہ� ے۔

حاالنکہ ہنگامی حاالت ےس خود کا 
ےن خاندان کا تحفظ کرنا اہم  اور ا�پ

ے، تاہم اپ�ن جائیداد کا تحفظ کرنا  �ہ
ے۔  بھی اہم �ہ

�ن خطرے کو کم کریں جائیداد مالکان خطروں م�ی  ریڈی نیویارک: ا�پ
تخفیف ےک ذریعہ — الگت ےک لحاظ ےس موزوں اور انسا�ن زندگیوں یا 

�ن ےک لےی  �ن ےک لےی دیرپا کارروائیاں کر جائیداد ےک خطروں کو کم کر
۔ مراحل کا خاکہ تیار کرسکےت ہ�ی
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سیالب

ےن خطروں کو کم کریں ا�پ

ن زم�ی

سیالب یک متوقع سطح

ے۔ نیویارک س�ٹ   سیالب قدر�ت آفات م�ی سب ےس عام �ہ
: ے، جن م�ی شامل ہ�ی مختلف قسم ےک سیالب ےک خطرے یک زد م�ی �ہ

nn ن� ح پا�ن کو جذب کر ے جب بارش یک �ش اچانک سیالب آنا: سیالب بہت زیادہ طوفا�ن بارش یک وجہ ےس آتا �ہ
ے۔ اس طرح  ے۔ اچانک سیالب یک وجہ ےس سیورز بیک اپ ہوسکتا �ہ یا بہا�ن یک صالحیت ےس تجاوز کرجاتا �ہ

ے۔  ےک سیور ےک بیک اپس یک وجہ ےس تہ خانوں اور گودام م�ی سیالب آتا �ہ

nn ے جب ساحل ےس پرے کا�ن زیادہ کم دباؤ کا سسٹم سمندر ےک پا�ن کو ساحیل سیالب: سیالب تب آتا �ہ
ے۔ نیویارک س�ٹ ےک  ےس طوفان تموج کہا جاتا �ہ ے حج ے۔ پا�ن ساحل پر دھیکال جاتا �ہ زمی�ن عالقوں م�ی التا �ہ

۔  ق ےک ساتھ، ہڈسن، اور ہارلیم ندیاں، ساحیل سیالب یک زد م�ی ہ�ی تمام ساحل، بشمول م�ش

nn ےس ے، حج �ن اعیل ترین سطح پر ہوتا �ہ ے جب جوار بھاٹہ یک حد ا�پ جوار بھا�ٹ کا سیالب: یہ تب واقع ہوتا �ہ
ے جو کہ عموما کم  ن پر ایسا سیالب آسکتا �ہ ےس کامل جوار بھاٹہ ےس زم�ی ے۔ ا�ی کامل جوار بھاٹہ بھی کہا جاتا �ہ
ے۔ ے۔ جوار بھا�ٹ کا سیالب طوفان ےک بغ�ی آسکتا �ہ متاثر رہتا �ہ از کم یا اوسط سطح ےک جوار بھاٹوں ےس غ�ی

nnے۔ �ن کناروں یک سطح ےس اوپر بہتا �ہ  ا�پ
�ن ے جب صاف پا�ن یک ندیاں اور جھر ندیوں کا سیالب: یہ تب آتا �ہ

�ن ےک ل�ی درج ذیل حکمت عمیل پر غور کریں: �ن گھر یک حفاظت کر سیالب ےس ا�پ

nn ےک FEMA نیویارک س�ٹ ساحیل اور ندیوں ےک باڑھ ےک امکانات ےک ل�ی سیالب ےک خطرے یک معلومات ےک ل�ی
ے۔ یہ میپس عال�ت ےک اعتبار ےس سیالب ےس خطرہ یک  باڑھ ےک انشورنس ریٹ میپ )FIRMs( پر منحرص �ہ

 www.region2coastal.com ے۔ اضا�ن رہنما�ئ ےک ل�ی  کرتا �ہ
گ

وفا�ت حکومت ےک باضابطہ تشخیص یک نمائندیک
مالحظہ کریں۔

nn ۔ سیالب یک وجہ ےس نقصان ےس تحفظ عموما مالک مکان یک پالییس ےک تحت احاطہ سیالب کا بیمہ کروائ�ی
ے۔ مزید معلومات ےک ل�ی www.floodsmart.gov مالحظہ کریں۔ شدہ نہ�ی ہوتا �ہ

nn ےس کاسٹ ان پلیس کنکریٹ، کنکریٹ یل ےس تعم�ی کریں، ج�ی سیالب ےک نقصان ےس تحفظ واےل می�ٹ
ہ(   بالکس، اور ٹھوس ڈھان�پ وایل لکڑی )مثال ےک طور پر 2x4s، وغ�ی

اضا�ن رہنما�ئ ےک ل�ی www.fema.gov مالحظہ کریں۔

ل بھی سیالب   ن : گھر کو اٹھانا تاکہ سب ےس نچیل م�ن اونچا�ئ
۔ اونچا�ئ رہائیسش عمارتوں ےک ل�ی  یک سطح ےس اوپر ہوجا�ئ

ے۔ �ن ےک ل�ی سب ےس عام طریقہ �ہ سیالب ےک نقصان ےس بحپ

سیالب یک سیلن ےس چھٹکارہ: اےس سیالب یک اونچا�ئ واےل  
یلز ےس �پ سیالب ےک نقصان کو روک�ن واےل می�ٹ ڈیزائن ےک ن�ی
بنایا جا�ئ اور خالء رکھا جا�ئ جو سیالب ےک دوران پا�ن ےک 
�ن اور سیالب ےک بعد پا�ن ےک نکل جا�ن یک جگہ  داخل ہو

فراہم کرے۔

�ن   خشک سیالب روک: سیالب ےک پا�ن کو داخل ہو

�ن گھر کو سیالب یک اونچا�ئ واےل ڈیزائن ےس روک�ن ےک ل�ی ا�پ
�پ سیل کردیں۔ ےک ن�ی

یکل، میکانیکل، اور نل سازی ےک نظام ےک اجزاہ اور   الیک�ٹ
سیالب یک متوقع سطح ےس اوپر ےک آالت کو مناسب 

۔ ڈیزائن ےک معیار تک اٹھائ�ی یا سیالب ےس بچائ�ی

�ن گھر ےک آس    یا ا�پ
�ن طوفان ےک پا�ن کو سائٹ پر جمع کر

ن اور بغ�ی پختہ یک ہو  پاس ریزش کو بہ�ت بنا�ن ےک ل�ی س�ج

�ن م�ی جگہ�ی برقرار رکھ�ن ےس سیور م�ی نکایس کو کم کر
ے، جس ےس سیور یک دستیاب صالحیت م�ی  مدد مل سک�ت �ہ

ے۔ اضافہ ہوسکتا �ہ

nnڈ نیویارک اسٹیٹ ےک الئسنس یافتہ رجس�ٹ �ن ےک ل�ی ن کر ین اختیار کا تع�ی �ن گھر یک مرمت کرا�ن ےک ل�ی بہ�ت ا�پ
�ن یا ختم  ے کہ نقصان ےک امکانات کو کم کر آرکیٹیکٹ یا پیشہ ور انجین�ئ کو بحال کریں، جس کا مطلب �ہ
 ، �ن ےک ل�ی موجودہ ڈھان�پ م�ی تبدییل کرنا۔ مرمت ےس متعلق مخصوص حکمت عملیوں م�ی شامل ہ�ی کر

ے: لیکن یہ انہ�ی تک محدود نہ�ی �ہ
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 سیالب یک وجہ 
واپیس بہاؤ

، FEMA ےک مالک مکان یک مرمت ےک بارے م�ی  رہائیسش گھروں یک مرمت ےک بارے م�ی مزید معلومات ےک ل�ی
۔ رہنما دیکھ�ن ےک ل�ی www.fema.gov پر جائ�ی

nn ن گھر م�ی گھس�ن ےس روک�ن ےک ل�ی بیک فلو والو نصب� تہ خا�ن ےک نل سازی ےک ذریعہ سیور ےک پا�ن کو ا�پ
۔ ے(۔ تحفظ یک دو�ی قسم نکایس واےل پلگز ہ�ی ےس چیک والو بھی کہا جاتا �ہ کریں)حج

nn ےس صاف کریں، اور ڈاؤن 
گ

�ن گ�ٹ کو باقاعدیک مناسب ڈاؤن اسپاؤٹ اور چھت ےک نکایس کو نصب کریں: ا�پ
�ن اور بعد م�ی بہا�ن  اسپاؤٹ کو مناسب نکایس ےس مربوط کریں۔ ان مراحل کو طوفا�ن بارش کو اکٹھا کر

�ن ےک ان مراحل یک تکمیل پر غور کریں۔  ل کو نصب کر ےک ل�ی بارش ےک ب�ی

nn ے �پ یک جانب ڈھال وایل �ہ پس ماندہ پیش راس�ت کا تحفظ: اگر آپ یک جائیداد پیش راستہ گیل یک سطح ےس ن�ی
�ن یک  �ن تہ خا�ن م�ی سیالب کو روک�ن ےک ل�ی ایک الئسنس یافتہ پیشہ ور فرد ےس رابطہ کر تو، س�ٹ آپ کو ا�پ

ے۔ سفارش کر�ت �ہ

nnاندرو�ن اور باہری تیل یک ٹنکیوں کو اینکر کریں۔

nn: دیگر پیما�ن

�ن گھر یک حفاظت ےک ل�ی ریت بوری، پال�ئ    ، تو ا�پ �ت ہ�ی اگر آپ سیالب ےک خطرے واےل عال�ت م�ی ر�ہ
۔ �ن پاس رکھ�ی یل کو ا�پ ےس می�ٹ ووڈ، پالسٹک یک چادر، اور لم�ج ج�ی

، اور بہا�ئ    : نالیوں م�ی کبھی بھی گریس یا کھا�ن کا تیل نہ ڈال�ی �ن سیور کنکشن کا دھیان رکھ�ی ا�پ
نہ جاسک�ن واےل اشیاء کو بہا�ن ےس گریز کریں۔ 

۔    �ئ جگہ پر رکھ�ی �ن قیم�ت سامان اور دیگر ذا�ت سامانوں کو واٹرپروف برتن اور فرش ےس اٹےھ ہو ا�پ

 گھر ےس عام 
بہاؤ یک سمت

بند والو سیور ےک پا�ن کو واپس گھر م�ی 
ے گھس�ن ےس روکتا �ہ
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ے۔  ، نیویارک س�ٹ کو متاثر کرتا اور کرسکتا �ہ ن ، ٹروپیکل طوفان اور ہریکی�ن ساحیل طوفان، بشمول نار ایس�ٹ
�ن گھ�ن آبادی اور تر�ت ےک اعیل مرکوزیت ےک ساتھ اےس ساحیل طوفان ےس خاص  س�ٹ کا ساحیل جغرافیہ، ا�پ

ے۔ طور پر خطرے یک زد م�ی التا �ہ

ے۔ اس ےک سبب بھی شدید طوفان برق وباد،  ن ہواؤں، ساحیل سیالب، اور بارش ےک آتا �ہ ساحیل طوفان ت�ی
۔ ےل یا برف پڑ سک�ت ہ�ی ، طوفان یک نوعیت ےک لحاظ ےس او ٹارنیڈوز آسک�ت ہ�ی

nn ۔ �ن گھر یا جائیداد ےک متعلقہ مقام ےک خطروں ےس باخ�ج رہ�ی ا�پ

ن کریں کہ جائیداد    ، www.region2coastal.com پر تع�ی ی مقاصد ےک ل�ی  بیمہ اور ریگولی�ٹ
ے۔ FEMA ےک سیالب واےل حل�ت م�ی �ہ

ن ےک انخال�ئ    ن کریں کہ آپ یک جائیداد ہریک�ی ،NYC.gov/knowyourzone پر تع�ی  ےک تحفظ ےک ل�ی
گ

زندیک
ے۔  حل�ت م�ی �ہ

nn ۔ سیالب کا بیمہ کروائ�ی

سیالب یک وجہ ےس نقصان ےس تحفظ عموما مالک مکان یک پالییس ےک تحت احاطہ شدہ نہ�ی ہوتا   
ے۔ مزید معلومات ےک ل�ی www.floodsmart.gov مالحظہ کریں۔  �ہ

�ن کرایہ دار یا مالک مکان ےک بیمہ پالییس کا یہ سمجھ�ن ےک ل�ی جائزہ ل�ی کہ ساحیل طوفان اور اس    ا�پ
۔ یں احاطہ شدہ ہ�ی ن ےس وابستہ خطرات ےس کون یس چ�ی

عام رکھ رکھاؤ

nn ڈ آرکیٹیکٹ یا پیشہ ور ورت کا معائنہ کرا�ن ےک ل�ی نیویارک اسٹیٹ ےک الئسنس یافتہ رجس�ٹ �ن گھر یک مرمت یک �ن ا�پ
۔(  �ن خطرے کو کم کریں: اضا�ن تفصیالت ےک ل�ی سیالب کا سیکشن دیھک�ی انجین�ئ کو بحال کریں۔ )دیکھ�ی ا�پ

nn وق�ن وق�ن ےس اپ�ن جائیداد کو صاف کریں، اور کیس بھی کوڑے یا ملبوں کو ضائع کردیں جو طوفان ےک دوران
گولہ بن سکتا ہو۔

nn ےل �ن ےک ل�ی بجری / پہاڑی لینڈ اسکیپنگ کو کحپ �ن واےل مل�ج ےس نقصان ےک خطرے کو کم کر ہوا ےس پیدا ہو
۔( ۔ )دائ�ی جانب یک تصویر دیکھ�ی �ئ بارک ےس بدل�ی ہو

nnہٹادیں جو آپ ےک گھروں یا بجیل یک الئنوں پر گرسکتا ہو۔/ اپ�ن جائیداد م�ی موجود درختوں یک ساخوں کو تراش�ی

nnت ےس باندھ دیں۔� �پ محفوظ طر�ی ے تو، باہری فرنیچر کو اندر منتقل کریں یا اےس ن�ی اگر طوفان یک پیشگو�ئ یک جا�ت �ہ

چھت اور چم�ن

nn ن چھت ڈال�ن کا عمل یک صورتحال یک سال م�ی دوبار جانچ کریں۔� ا�پ

nn یا دھ�ج یک جانچ ، وال پی�پ �ئ اندرو�ن دیوار کو رساؤ یک وجہ ےس دراڑ واےل پینٹ، بدرنگ جپسم بورڈ، اکھڑے ہو
۔ کریں کیونکہ یہ نقصان زدہ چھت ےک عال�ت یک عالمت�ی ہ�ی

nn ئ یا گمشدہ کاٹھ� ، جھےک ہو �ئ ، دراڑ پڑے ہو �ئ �ت ہو ن استعمال کر ن ےس دوچشمی دورب�ی �ن چھت یک زم�ی ا�پ
ےل جوڑوں یک جانچ کریں۔  یل، تحفظا�ت پرت ےک زیاں یا ڈھ�ی کھ�ی

ساحیل طوفان

ن کا  ے۔ حاالنکہ اٹالنٹک ہریک�ی ز ےس اکتوبر اور اپریل ےک درمیان زیادہ خطرہ ہوتا �ہ نیویارک س�ٹ کو نار ایس�ٹ
ے۔  ے، نیویارک س�ٹ زیادہ تر اگست اور اکتوبر ےک درمیان خطرے یک زد م�ی ہوتا �ہ موسم جون تا نوم�ج تک رہتا �ہ

ےن خطرے کو کم کریں ا�پ
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nn ن پر� ورت پڑ ے اور �ن �ت ےس منسلک �ہ یہ یقی�ن بنا�ن ےک ل�ی موجودہ خول یک جانچ کریں کہ یہ مناسب طر�ی
ے۔  دوبارہ باندھا جاسکتا �ہ

nn اپیٹس کریں۔ ڈھان�پ وایل �ن چم�ن یک دیوار ےک مورٹار یک حالت یک جانچ کریں اور کٹاؤ یا دراڑ ےک ل�ی پ�ی ا�پ
ے۔ ورت �ہ �ئ پوزیشن م�ی رکھ�ن یک �ن عنا� کو عمودی یا اس ےک پہےل نصب ک�ی ہو

سائیڈنگ

nn ن سائیڈنگ یک جانچ کریں۔ نوٹ کریں کہ المونیم سائیڈنگ ڈیزائن ےک� ےل عنا�وں ےک ل�ی ا�پ خراب یا ڈھ�ی
ے۔ سائیڈنگ ےک اسکرو کو مضبوط لکڑی  �ت ےس شاذ و نادر ہی کیا جاتا �ہ معیار یک تکمیل ےک ل�ی معقول طر�ی

ے۔ ورت �ہ �ن یک �ن م�ی گہرا�ئ ےس نصب کر

ڈھان�پ وایل دیواریں

nn ے ن بنیادی دیواروں ےس اینکر شدہ �ہ ن پر اور دہل�ی اس یک تصدیق کریں کہ باہری دیوار ےک لکڑی کا فریم دہیل�ی
ےس کہ، کنکریٹ یا کنکریٹ ےک معماری یونٹ(۔ بہت ساری عمارت�ی 1968 ےس پہےل ب�ن ہ�ی جس م�ی یہ  )ج�ی

ے۔ اگر ایسا لنگر اندازی  ورت نہ�ی �ہ ؛ پرا�ن عمارتوں ےک کوڈز کو واضح طور پر اس یک �ن اینکر نہ�ی ہ�ی
�ئ اےس نصب کریں۔  �ت ہو ے تو، درجہ بند تمےس یا آالت کا استعمال کر غائب �ہ

کھڑکیاں اور دروازے

nnن چول�ی اور ڈیڈ-بولٹ حفاظ�ت الک موجود ہوں۔ اےس یقی�ن بنائ�ی کہ دروازوں م�ی کم از کم ت�ی

nnکیس بھی دراڑ پڑی ہو�ئ یا ٹو�ٹ ہو�ئ کھڑکیوں کو فورا بدل دیں۔

nn NYC ت وقت، یہ یقی�ن بنائ�ی کہ خریدی گ�ئ اشیاء� کھڑکیوں، چھتوں یا دروازوں یک تبدییل یا رکھ رکھاؤ کر
بلڈنگ کوڈ میپ ےک تحت نیویارک س�ٹ ےک ہوا یک رفتاروں اور آپ ےک عمارت ےک ایکسپوزر ےک زمرے ےک ل�ی 

درجہ بند ہوں۔ درج ذیل پر غور کریں: 

ن سیکنڈ ےک جھکڑ ل�ی 100 میل �ن گھنٹہ یا ہوا ےک ایکسپوزر C ےک ل�ی    لیبل پر ہوا یک بنیادی رفتار ت�ی
۔  �ئ 80 میل �ن گھنٹہ یک درجہ بندی درج ہو�ن چا�ہ

ساحل ےس 600 فٹ یک دوری پر موجود عمارتوں م�ی 100 میل �ن گھنٹہ ےک ہوا یک رفتار اور ہوا   
۔  �ئ یل استعمال کر�ن چا�ہ ےک ایکسپوزر D ےک ل�ی درجہ بند می�ٹ

ے، تو 30 پاؤنڈ �ن    ، لیکن ہوا ےک دباؤ کو دکھاتا �ہ جب کھڑیک ےک صانع کا لیبل ہوا یک رفتار کو نہ�ی
۔ �ئ مربع فٹ)psf( ےس کم ہوا ےک دباؤ واےل پروڈکٹس استعمال نہ�ی کرنا چا�ہ

nnن پر غور کریں۔� کھےل سمندر یا کھاڑیوں ےک نزدیک یک عمارتوں ےک دروازے یا کھڑیک ےک ش�ٹ کو نصب کر

اضا�ن مشورے اور معلومات

nn ت� ن ہواؤں ےک دوران اعیل خطرے یک زد م�ی ہو اصل م�ی تعطییل کاٹیج ےک بطور بنا�ئ گ�ئ گھر سیالب اور ت�ی
لہ لکڑی ےک فریم  ن ، ایک م�ن ۔ پرا�ن �ت ہ�ی ، خاص طور پر چونکہ یہ گھر عام طور پر ساحل ےک کنارے ہو ہ�ی

۔  �ت ہ�ی واےل گھر بھی نقصان ےک اعیل ترین خطرے کا سامنا کر

nn سمندر یا بڑی ، �ئ �ن ےک ل�ی ڈیزائن کیا جانا چا�ہ حاالنکہ عمارتوں کو 98 کلومی�ٹ �ن گھنٹہ یک رفتار کا مقابلہ کر
کھاڑیوں ےس 600 فٹ یک دوری پر مقیم عمارت�ی اضا�ن خطرے یک زد م�ی ہ�ی اور اےس اعیل درجہ ےک 

ے۔ ورت �ہ �ن یک �ن ایکسپوزر ےک ل�ی ڈیزائن کر

 یہاں بنیاد م�ی انکڑے 
کو اچھی طرح پیوست کردیں

 فریمز/گھنڈیوں
 ےک اینکر کو 

یہاں پیوست کریں

 باہری دیوار 
یک گھنڈیاں

 بنیادی 
دیوار

ن دہل�ی
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ے جو َمخروطی شکل یک ساخت ےک بادل یک شکل م�ی  ٹارنیڈوز اعیل ترین تباہ کن ہوا کا گردش کرتا ہوا کالم �ہ
ے۔ ٹارنیڈو کو ہوا یک رفتار ےک  �پ یک جانب زم�ی یک طرف بڑھتا �ہ �ن واےل بادل ےک بیس ےس ن�ی ے اور گرحج ظاہر ہوتا �ہ

ے اور درختوں کو اکھاڑ، عمارتوں کو  ے جو کہ 200 میل �ن گھنٹہ ےس زیادہ تک پہنچ سکتا �ہ اعتبار ےس متصف �ہ
ے۔ ٹارنیڈو ےس  �ن واےل مل�ج م�ی تبدیل کرسکتا �ہ وں کو جان لیوا گر ن ر چ�ی ے، اور �ج �ن نقصان اور منہدم کرسکتا �ہ

 ، �ن واےل مل�ج ن رفتار ہواؤں، ہوا م�ی اڑ  متعلق زیادہ تر نقصانات انتہا�ئ ت�ی
ے۔  ن بوچھار ےس ہوتا �ہ اور ت�ی

ز، لیکن خودمختار طور  ن یا نارایس�ٹ ےس کہ ہریکی�ن ، ج�ی �ت ہ�ی آندھی طوفان اک�ش دو�ے طوفان ےس وابستہ ہو
، اور  ، مل�ج گرسک�ت ہ�ی ۔ شدید ہواؤں یک وجہ ےس درخت�ی اور بجیل یک الئی�ن گرسک�ت ہ�ی پر رونما ہوسک�ت ہ�ی

، نقل و حمل م�ی مداخلت، ڈھانچوں  ے —  اس سب یک وجہ ےس بجیل یک کٹو�ت عمارت کو نقصان پہنچ سکتا �ہ
�ن  ۔ ٹارنیڈو ےک مساوی، آندھی طوفان ےک دوران گر اور گاڑیوں کو نقصان، اور ذا�ت چوٹ اور موت ہوسک�ت ہ�ی

۔  واےل مل�ج نقصان یک بنیادی وجہ ہ�ی

لےک یا انتباہ ےک بغ�ی  ے، تاہم ٹارنیڈوز اور آندھی طوفان �ہ اگرچہ س�ٹ شدید خراب موسم پر گہری نظر رکھتا �ہ
�ن واےل مل�ج عمارتوں اور  ۔ نیویارک س�ٹ ےک گھ�ن شہری ماحول یک وجہ ےس، شدید ہوائ�ی اور اڑ آسک�ت ہ�ی

ے۔ ن خطرہ �ہ بنیادی ڈھانچوں ےک ل�ی ایک سنگ�ی

nn ن گھر م�ی جا�ن ےک ل�ی محفوظ� �ن پر ا�پ آپ ےک عال�ت م�ی شدید طوفان برق و باد یا ٹارنیڈو کا انتباہ جاری ہو
۔ یہ عموما عمارت ےک سب ےس نچیل سطح کا تہ خانہ یا بغ�ی کھڑیک واال اندرو�ن کمرہ،  ترین جگہ کو جان�ی

ے۔ ےس کہ غسل خانہ، کوٹھری، یا اندرو�ن راہداری ہوتا �ہ ج�ی

nn ے تو، کیس بھی ڈھییل ش�ئ کو باندھ دیں جو کہ گولہ بن اگر آپ ےک عال�ت م�ی شدید خراب موسم یک توقع �ہ
۔ �ئ یا باہری صحن م�ی اشیاء یا آالت دونوں شامل ہ�ی  ہو

گ
ن یا چھت پر لےک سکتا ہو، جن م�ی زم�ی

nn اپ�ن جائیداد م�ی موجود درختوں یک ساخوں کو تراش�ی اور /یا ہٹادیں جو آپ ےک گھروں یا بجیل یک الئنوں پر
ممکنہ طور پر گرسکتا ہو۔

nn :معمول یک عمارت ےک رکھ رکھاؤ پر تکمیل کریں

۔   چھت کو سخت اور اچھی حالت م�ی رکھ�ی

ّ اور المونیم پینل کو محفوظ کریں۔   چھ�ج

 ےس ری پوائنٹ کریں )خاص طور پر کنگروں اور چمنیوں کو(۔  
گ

مورٹار کو باقاعدیک

سبھی دراڑ کو درست کریں۔  

nn 100 ،ےس کہ ے )ج�ی ےسش کو تبدیل کریں جس یک درجہ بندی نیویارک س�ٹ ےک ہواؤں ےک ل�ی نہ�ی یک گ�ئ �ہ اس ش�ی
فٹ ےس کم اونچا�ئ وایل عمارتوں ےک ل�ی 30 پاؤنڈ �ن مربع فٹ ]psf[(۔

ےن خطرے کو کم کریں ا�پ

ٹارنیڈوز اور آندھی طوفان

nn ن� ے، درج ذیل ےک ساتھ تعاون د�ی پرا�ن اینٹوں یک عمارتوں ےک ل�ی جس م�ی امدادی سازوسامان یک کمی ہو�ت �ہ
ڈ آرکیٹیکٹ یا پیشہ ور انجین�ئ کو بحال کریں:  ےک ل�ی نیویارک اسٹیٹ ےک الئسنس یافتہ رجس�ٹ

کم مضبوط کنکریٹ معماری کنگروں کو مضبوط کنکریٹ معماری کنگروں ےس بدل�ی اور اےس   
با�ت یک عمارت ےس اینکر کریں۔ 

�ئ مضبوط جکڑ بندی    �ت ہو عمارت ےک کنگروں کو لگا�ن ےک ل�ی اسٹیل ےک وتری اڑواڑ کا استعمال کر
شامل کریں اور کنگروں یک مرمت مورٹار ےس کریں۔

�ئ تمام کنگروں اور معماری چمنیوں کو ہٹادیں۔   جھےک ہو

ےک کریں۔   تمام معماری ڈھان�پ وایل دراڑ یک مرمت دراڑ وایل اینٹوں کو تبدیل کر

چھت ےک فریم کو سہارے وایل دیواروں ےس اینکر کریں۔  

�ن ےک ل�ی بولٹس نصب کریں۔   �ن گھر کو اس یک بنیاد ےس مربوط کر ا�پ

nnتمام لکڑیوں یک عمارتوں کو بنیاد ےس اینکر کریں۔

nnچھت ےک تواز�ن مذاحمت کو نیویارک س�ٹ بلڈنگ کوڈ م�ی دکھا�ئ گ�ئ ساخت ےس تبدیل کریں۔

چھت ےک تواز�ن مزاحمت کو چھت کو ڈھان�پ   
�ن ےک ل�ی  م�ی وزن ےس مکمل طور پر اینکر کر

یلز ہ�ی جو  ےس ک�ئ می�ٹ ے۔ ا�ی ڈیزائن کیا گیا �ہ
�ن ےک ل�ی عام طور پر استعمال  اےس حاصل کر
ےس کنکر یا پتھر  ، جس م�ی م�ٹ ج�ی ک�ی جا�ت ہ�ی

ن ہواؤں ےک  ؛ البتہ، ٹارنیڈو یا ت�ی شامل ہ�ی
ےل بن  ن رفتار گو ی ےس ت�ی ن یلز ت�ی دوران، یہ می�ٹ

۔  جا�ت ہ�ی

nn یل ےس بدل دیں )بیمہ �ن چھت ےک کورنگ کو ممکنہ اعیل ترین می�ٹ ، ا�پ �ن ےک ل�ی بوچھار ےس نقصان کو کم کر ن ت�ی
کار ےک لیبارٹریز ےک تحت درجہ 4(۔ 

nn ۔ اگر �ن ڈھان�پ یک بنیاد کو مضبوط بنائ�ی �ن چھت اور دیواروں ےک درمیان کنکشن، اور اپ�ن دیواروں اور ا�پ ا�پ
وری ہو تو ایک ٹھیکیدار بحال کریں۔ �ن

nn اےس یقی�ن بنائ�ی کہ آپ ےک گھر یا کاروبار کا بر�ت نظام تموج پروٹیک�ٹ ےک مؤثر آپریشن کو یقی�ن بنا�ن ےک ل�ی
ے۔ ن ےس �ہ مناسب طور پر زم�ی

nnن ےک ل�ی پورے گھر م�ی تموج پروٹیک�ٹ نصب کریں۔� �ن واےل نقصان کو کم کر بجیل ےک بحران ےس ہو

انک آالت ےک ل�ی اضا�ن تحفظ نصب کریں۔    الیک�ٹ
گ

اہم یا مہنےک

اپیٹس پ�ی

چھت کا بالسٹ

کارنیسیس
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ےل زلز

ن ےک دو بالکس ایک  �پ زم�ی ے جب سطح ےک ن�ی ے یہ تب ہوتا �ہ ی ےس ہالتا �ہ ن ن کو ت�ی زلزلہ اچانک، زم�ی
�ت ہ�ی جن ےک  ےل موجودہ دھنیس ہو�ئ گھاٹیوں ےک سبب ہو ۔ زیادہ تر زلز دو�ے ےس دور پھسل�ت ہ�ی

�ن وایل چٹانوں م�ی  ن یک سطح یک تعم�ی کر ، یا زم�ی دونوں کنارے یک چٹان�ی ایک دو�ے ےس دور جا�ت ہ�ی
�ت ہ�ی  �ن ےک سبب ہو ٹوٹ پھوٹ ہو

۔ گھ�ن آبادی،  �ت ہ�ی ے، زلزے ہمارے عال�ت کو متاثر کرسک�ت اور کر تاہم نیویارک س�ٹ اہم رخنہ پر نہ�ی �ہ
تیار شدہ بنیادی ڈھانچوں یک اعیل تعداد اور 1996 ےس پہےل یک عمارتوں ےک ل�ی زلزلیا�ت ڈیزائن کوڈ یک کمی، 
�ن کا  ےل ےک دوران پرا�ن اینٹوں یک عمارتوں ےک منہدم ہو ۔ زلز یہ سبھی س�ٹ ےک خطرے م�ی اضافہ کر�ت ہ�ی

ےل(۔  ے )لکڑی یا موجودہ کنکریٹ اور اسٹیل یک عمارتوں ےک مقا�ج خطرہ زیادہ �ہ

�ن پر غور کریں:  ے درج ذیل اقدامات کر ےل ےس محفوظ �ہ اےس یقی�ن بنا�ن ےک ل�ی کہ آپ یک جائیداد زلز

nn:معمول یک عمارت ےک رکھ رکھاؤ پر تکمیل کریں

۔   چھت کو سخت اور اچھی حالت م�ی رکھ�ی

ّ اور المونیم پینل کو محفوظ کریں۔   چھ�ج

 ےس ری پوائنٹ کریں — خاص طور پر کنگروں اور چمنیوں کو۔  
گ

مورٹار کو باقاعدیک

سبھی دراڑ کو درست کریں۔  

ےن خطرے کو کم کریں ا�پ

 بڑے گھریلو آالت
) )پا�ن کا ہی�ٹ

/ کیبل کو بولٹ کریں دیوار پر تحفظ وایل پ�ٹ

nn کچھ حرکت یک اجازت ےک ل�ی عمارت م�ی گیس الئن ےک
داخےل یک حفاظت/ ترمیم کریں۔

nn ۔ اگر گیس �ن پا�ن ےک ہی�ٹ کو نزدییک دیوار ےس باندھ�ی ا�پ
ے تو، یہ گیس الئن  واال پا�ن کا ہی�ٹ زلزلہ ےک دوران گرتا �ہ

ے۔ ے اور آگ لگ سک�ت �ہ کو توڑ سکتا �ہ

nn بڑے گھریلو آالت کو تحفظ واےل کیبلز یا پٹیوں ےک
۔   ذریعہ دیواروں ےس باندھ�ی

کیس بھی بڑے گھریلو آالت یا فرنیچر ےک ٹکڑے ےک 
 رولرز کو الک کردیں۔ 

۔( )دائ�ی جانب یک تصویر دیکھ�ی

nnن کنکشن پوائنٹس ےس الگ نہ ہو۔� نکلر سسٹم الئن�ی ا�پ تجار�ت فائر پروٹیکشن سسٹم کا تسمہ لگائ�ی تاکہ اس�پ

nn۔ ےسش ےک دروازں پر حفاظ�ت فلم لگائ�ی کھڑکیوں اور ش�ی

nn ےس کہ فانوس �ن گھر ےک مستقل ڈھان�پ ےس چھت یک الئٹوں، معلق چھتوں اور دیگر لٹک�ن واےل آئٹمز، ج�ی ا�پ
اور پالنٹس کو محفوظ کریں۔ 

nn ےل شیلف وں کو نحپ ن کپ بورڈز، کتاب ےک شیلف، اورشیلف کو دیوار ےس بولٹ کریں یا باندھ�ی اور بھاری چ�ی
۔ پر رکھ�ی

nn ت نصب کریں۔� دراز اور کیبینٹ ےک دروازوں پر ف�ی

nnت ےس ماؤنٹ کریں۔� ہموار اسکرین �ٹ وی، تصاویر اور آئ�ن کو محفوظ طر�ی

nn تمام لکڑیوں یک عمارتوں کو بنیاد ےس اینکر کریں۔

nn ن� ے، درج ذیل ےک ساتھ تعاون د�ی پرا�ن اینٹوں یک عمارتوں ےک ل�ی جس م�ی امدادی سازوسامان یک کمی ہو�ت �ہ
ڈ آرکیٹیکٹ یا پیشہ ور انجین�ئ کو بحال کریں: ےک ل�ی نیویارک اسٹیٹ ےک الئسنس یافتہ رجس�ٹ

کم مضبوط کنکریٹ معماری کنگروں کو مضبوط کنکریٹ معماری کنگروں ےس بدل�ی اور اےس   
با�ت یک عمارت ےس اینکر کریں۔ 

�ئ تمام کنگروں اور معماری چمنیوں کو ہٹادیں۔   جھےک ہو

ےک کریں۔   تمام غ�ی مستحکم معماری ڈھان�پ وایل دراڑ یک مرمت دراڑ وایل اینٹوں کو تبدیل کر

چھت ےک فریم کو سہارے وایل دیواروں ےس اینکر کریں۔  

�ن ےک ل�ی بولٹس نصب کریں۔   �ن گھر کو اس یک بنیاد ےس مربوط کر ا�پ

�ئ مضبوط جکڑ بندی    �ت ہو عمارت ےک کنگروں کو لگا�ن ےک ل�ی اسٹیل ےک وتری اڑواڑ کا استعمال کر
۔( شامل کریں اور کنگروں یک مرمت مورٹار ےس کریں۔ )ذیل یک تصویر دیکھ�ی
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چھ�ج کا نچال کنارا

nn پ� ے تو چھ�ج ےک ن�ی اگر شعےل یا چنگاری اٹاری ےک عال�ت م�ی خایل جگہوں یا روشندان ےک ذریعہ داخل ہوتا �ہ
ے۔ کا عالقہ خطرے یک زد م�ی ہوتا �ہ

nnئ چھ�ج ےک فریم کو ِکیس محراب یا بکےس واےل چھ�ج ےک ڈیزائن ےس تبدیل کریں۔� کھےل ہو

برش فائرز

ے جس �ن مغر�ج ریاستہا�ئ متحدہ متاثر کیا  تاہم نیویارک شہر کو تباہ کن جنگل یک آگ کا تجربہ نہ�ی ہوا �ہ
ے، جو کہ س�ٹ م�ی گھاس ےک سوکھ جا�ن پر عموما موسم بہار م�ی  ے، س�ٹ کو برش فائرز کا تجربہ ہوسکتا �ہ �ہ

ے۔  ٹکڑوں م�ی واقع ہوتا �ہ

۔ البتہ، بہت  نیویارک س�ٹ م�ی زیادہ تر برش فائرز چھو�ٹ ہو�ت ہ�ی اور عمارتوں کو متاثر نہ�ی کر�ت ہ�ی
ےس ہ�ی جہاں گھر اور عمارت�ی برا�ئ نام ےک یا قدر�ت بفر ےک بغ�ی کھےل عالقوں ےک نزدیک ہ�ی   ا�ی

سارے عال�ت
ن آئلینڈ پر۔  — خصویص طور پر اسٹی�ٹ

�ن گھر یا کاروبار کو برش فائرز ےک  ےک ا�پ اپ�ن جائیداد اور اس ےک آس پاس ےک متعدد ڈھانچوں کا معائنہ کر
نقصان کو کم کریں۔ 

عام رکھ رکھاؤ 

nn بشمول ، �ئ گھاس اور مل�ج �ن ےک ل�ی اپ�ن جائیداد ےک آس پاس ےک پرا�ن یا سوکےھ ہو آگ ےک ایندھن کو کم کر
۔ ہ یک جانچ کریں اور ہٹائ�ی چھتوں، تنگ گزرگاہوں، روشندانوں، ڈیکس، وغ�ی

nnن چھت ےس چھ فٹ یک دوری تک ےک درختوں یک شاخوں کو کاٹ دیں۔� ا�پ

nnپ یک بڑی جھاڑیوں کو ہٹادیں تاکہ آگ کو آپ ےک گھر تک جا�ن کا راستہ نہ مےل۔� گھاس کا جزیرہ بنائ�ی اور درخت ےک ن�ی

ےن خطرے کو کم کریں ا�پ

�ن ےس زیادہ خطرہ الحق  ےس کہ لکڑی( ےس تعیمر کر گھروں یک تعم�ی بینیادی طور پر آتش گ�ی مادوں )ج�ی
ے۔   ہوسکتا �ہ

چھت�ی 

nn ن چھت یک آگ یک درجہ بندی تالش کریں۔ اگر آپ ےک چھت� ا�پ
ین دافع آتش  ے تو، درجہ A بہ�ت ورت �ہ �ن یک �ن کو تبدیل کر
ے۔ اضا�ن رہنما�ئ ےک ل�ی بیمہ  ین تحفظ فراہم کرتا �ہ اور بہ�ت

کار ےک لیبارٹریز یک ویب سائٹ، www.ul.com مالحظہ کریں۔ 

روشندان 

nn ن ےک ل�ی روشندانوں یک� ن�ن کو کم کر ہوا جایل م�ی مل�ج ےک �ج
 ےس صفا�ئ کریں۔

گ
باقاعدیک

تصویر: درجہ A چھت

سائیڈنگ

nn ےس کہ کھڑکیاں یا ے، ج�ی ، آتش گ�ی سائیڈنگ گھر ےک دو�ے حصہ کو متاثر کرسکتا �ہ �ن یک صورت م�ی آگ پکڑ
۔ ےل کنارے واےل عال�ت چھ�ج ےک نحپ

nn ے تو، خایل جگہوں کا سال م�ی ایک بار معائنہ کریں اور اےس یقی�ن بنائ�ی اگر آپ ےک پاس آتش گ�ی سائیڈنگ �ہ
ے۔ کہ یہ اعیل معیار ےک چاک ےک ذریعہ بھرا ہوا �ہ

کھڑکیاں

nnن یک حفاظت کرسےک۔ ن ایک شیلڈ یک طرح اندرو�ن پ�ی ن وایل کھڑکیاں نصب کریں تاکہ باہری پ�ی دہرے پ�ی

nnت ہ�ی اور برش فائر ےک دوران اضا�ن تحفظ فراہم کرے گا۔� ےسش مضبوط ہو ٹیم�پ شدہ ش�ی

nn۔ ش�ٹ یا کورز اضا�ن تحفظ فراہم کرسک�ت ہ�ی

ڈیکس

nnلم�ج استعمال کریں جو کم از کم دو انچ موٹا ہو۔ ، لکڑی ےک ڈیک بورڈس ےک ل�ی

nnہ نہ کریں۔ یلز کا ذخ�ی �پ آتش گ�ی می�ٹ ڈیک ےک ن�ی

باڑ

nn ےس کہ آتش گ�ی -مائع لکڑی، مو�ٹ آتش گ�ی مادہ استعمال کریں، ج�ی ۔ غ�ی آتش گ�ی مادوں ےس باڑ نہ بنائ�ی
حجم وایل لکڑی )1.5 انچ یا زیادہ(، یا چڑھ�ن واےل بیلوں ےک ساتھ کڑی ےس جڑا ہوا باڑ۔

اجز گ�ی

nn۔ اجز موسمی پٹیوں وایل اور کناروں پربند ہوسک�ت ہ�ی رول اپ دروازے ےک ساتھ گ�ی

nnیل یا دال سازی ےس تبدیل کریں۔ ہوا دار باہری دیوار کو آگ یک درجہ بندی واےل می�ٹ

nn ےسش یا تبدیل کریں یا انہ�ی چالک ےس بھردیں۔ اج کو آگ یک درجہ بندی واےل ش�ی ےسش ےک پینل ےک دروازوں واےل گ�ی ش�ی

nnکارپورٹس م�ی آتش گ�ی مادہ کا استعمال کم کریں۔

نا لکڑیوں کا سڑ

nn ن کو دیھک�ن یک کچھ کلیدی جگہوں م�ی لکڑی یک کھڑکیوں یک سلس، ڈیکس کا محیط، اور دیگر عال�ت �ٹ
جہاں پا�ن لکڑی ےک شگاف یا جوڑیں ہو�ت ہ�ی جن م�ی پا�ن پھنس سکتا ہو۔

nn: �ن ےک ل�ی �ن ےک خطرے کو کم کر لکڑیوں ےک �ٹ

�ن واےل کیس بھی خایل جگہوں یا جوڑوں کو چالک کردیں۔ سبھی موجودہ چالکنگ کا    دکھا�ئ د�ی
�ن پر تبدیل کریں۔  وری ہو معائنہ کریں اور �ن

۔    �پ ےس م�ٹ کو لگ بھگ ایک انچ تک ہٹائ�ی باڑوں ےک ن�ی

�ئ چھ�ج م�ی فریم لگانا کھےل ہو

 چھ�ج کا محرا�ج ڈیزائن 
�ن ےک ساتھ نکایس کو نصب کر

چھت کا چھجہ
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ے تو، نیویارک شہر  جب اوسط ےس زیادہ درجہ حرارت اور / یا نمی یک اعیل سطح�ی طویل وق�ن تک برقرار رہتا �ہ
ے۔  عموما ہر گرمی م�ی ایک یا زیادہ بار انتہا�ئ حرارت ےس دوچار ہوتا �ہ

ے جس  ، ایک موسوم مظہر �ہ نیویارک ےک شہری "شہری حرار�ت جزیرہ نما واےل اثرات" ےک خطرے یک زد م�ی ہ�ی
�ن آس پاس ےک  م�ی ایسفالٹ، کنکریٹ، اور دھات جو س�ٹ یک عمارتوں اور بنیادی ڈھانچوں کو سورج ےس ا�پ

ے۔ یہ ہوا یک حرارت کو اعیل ترین  �ن کا اہل بناتا �ہ زیادہ درخت اور گھاس واےل عالقوں ےس زیادہ حرارت حذب کر
ے۔ ے، خصویص طور پر رات م�ی جب زیادہ تر حرارت کو چھوڑ دیا جاتا �ہ رکھتا �ہ

nn ن یا سفید( کا چھت نصب کریں اور شہری لےک رنگ )س�ج �ن ےک ل�ی �ہ عمارت ےک اندرو�ن درجہ حرارت کو کم کر
۔( �ن م�ی مدد کریں۔ )ذیل یک تصویر دیکھ�ی حرار�ت جزیرہ نما واےل اثرات کو کم کر

ےن خطروں کو کم کریں ا�پ

�ن ےس صحت ےس  ے۔ انتہا�ئ حرارت م�ی زیادہ دیر تک ر�ہ انتہا�ئ حرارت جسم کو کا�ن زیادہ متاثر کرسک�ت �ہ
ے۔ صحت پر انتہا�ئ  ، اور دائمی مرض واےل شخص کو زیادہ خطرہ �ہ �پ ۔ بزرگ، �ج ن نتائج ہوسک�ت ہ�ی متعلق سنگ�ی

۔ حرارت ےک اثرات ےک بارے م�ی اضا�ن معلومات ےک ل�ی NYC.gov/health پر جائ�ی

nn :  وایل کھڑکیاں نصب کریں۔ ان کھڑکیوں م�ی اک�ش درج ذیل خصوصیات ہو�ت ہ�ی
گ

اعیل کارکردیک

ے(، جو کہ    ےس الگ الگ برابر فاصلوں پر لگایا جاتا �ہ ن حج ےسش ےک پی�ن کث�ی شیشہ سازی وایل پرت�ی )ش�ی
ے۔ �ن یک خصوصیات کو بڑھاتا �ہ کھڑکیوں ےک حاجز اور آواز کم کر

ےسش یک سطحوں پر جمع یک جا�ت    کم اخراجیت وایل پرت�ی — ٹن یا سلور آکسائڈ یک شفاف پرت�ی ش�ی
ے۔ ے جبکہ حرارت یک معقول مقدار مسدود ہوجا�ت �ہ ہ�ی جس ےس روش�ن گزر�ت �ہ

nnیاں نصب کریں۔ اپ�ن کھڑکیوں پر چھ�ت

nn ن ای�ئ کنڈیشننگ اور ہوابایسش ےک نظاموں ےک حاالت یک جانچ� وعات ےس پہےل ا�پ گرما گرم مہینوں ےک �ش
۔  کرل�ی

ے، تو ایک ای�ئ کنڈیشننگ یونٹ خریدیں اور اس ےک فل�ٹ کو    اگر آپ ےک پاس مرکزی ہوا نہ�ی �ہ
۔ �ن کو یقی�ن بنائ�ی وق�ن وق�ن ےس صاف کر

nnن ڈھان�پ یک دیوار اور اٹاری کو انسولیٹ کریں۔� ا�پ

nn نل ، �ن کھڑکیوں، دروازوں، بجیل ےک باک�ن ، ا�پ " ےک ل�ی جانچ کریں۔ ہوا دار دن م�ی �ن گھر کو "ہوا یک سخ�ت ا�پ
یکل آؤٹ لیٹس، چھت وایل تنصیبات، اٹاری ےک کھٹےک، اور اییس دو�ی جگہ پر  سازی واےل تنصیبات، الیک�ٹ

ے تو،  یم افقی طور پر بہ�ت �ہ ہولڈ کریں جہاں باہر ےس اندر ہوا کا رساؤ ہوسکتا ہو۔ اگر دھوئ�ی یک اس�ٹ
ے۔ ورت �ہ �ن یک �ن ےس بند کر ے حج آپ �ن ہوا ےک رساؤ کا پتہ لگایا �ہ

ے۔   اس دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کریں جس ےس ہوا کا رساؤ ہوتا �ہ

ان جگہوں ےک ہوا ےک رساؤ کو بند کریں جہاں ےس نل سازی، ڈکٹنگ، یا بر�ت وائرنگ دیواروں،   
۔  فرشوں، چھتوں، اور کیبینٹ ےک اوپر سافٹ ےس ہوکر آ�ت ہ�ی

کھڑکیوں، بیس بورڈز، اور ہوا ےک رساؤ یک دو�ی جگہوں ےک بڑے خایل جگہوں ےک ارد گرد فوم   
ےک سیلینٹس استعمال کریں۔

انتہا�ئ حرارت
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جاڑے کا موسم

عام رکھ رکھاؤ

nn۔ ٹ ےک حصوں، اپ�ن چھتوں، اور دیگر ڈھانچوں ےس برف کو فوری طور پر ہٹائ�ی پ�ی

، اےس لم�ج توسیعی بازو ےک ساتھ برف ےک ریک کا استعمال    اولہ / برف کا ڈھ�ی لگ جا�ن یک صورت م�ی
۔ ، یا برف ہٹا�ن واےل ٹھیکیدار یک مدد ل�ی ن پر کھڑے ہوکر اےس بحفاظت ہٹاسک�ی ےک ہٹائینتاکہ آپ زم�ی کر

nn درخت یک ساخوں یا حصوں کو صاف کریں جو ممکنہ طور پر آپ ےک گھر یا بجیل یک الئنوں پر گرسک�ت ہوں۔

nnگ�ٹ ےس پتیوں اور دیگر مل�ج کو صاف کریں۔

nnجڑ وایل سبھی لکڑی یک جانچ اور مرمت کریں )خاص طور پر جب جڑ باہری دیواوں ےک پاس ہوں(۔

nnلٹیک ہو�ئ چھتوں یک مرمت کریں۔

nnچھت ےک سبھی نقصان زدہ جوڑوں کو تبدیل کریں۔

nnی�ٹ نصب کریں۔ بیک اپ ج�ن

چھت�ی

nnےک دیکھ بھال کریں۔ اپ�ن عمارت کو چھت ےک مل�ج یک صفا�ئ کر

nn ڈ آرکیٹیکٹ یا پیشہ ور انجین�ئ کو بحال کریں کہ ل�ئ کہ نیویارک اسٹیٹ ےک الئسنس یافتہ رجس�ٹ  ک�ی
�ن یہ جانچ کر

ے۔ �ن واےل شدید وزن برداشت کرسک�ت �ہ آیا چھت برف ےک جماؤ ےس پڑ

nn ے، جس یک وجہ ےس ے تو،یہ پونڈنگ ےک ل�ی زیادہ خطرے یک زد م�ی �ہ اگر آپ ےک عمارت یک چھت ہموار �ہ
ے۔ ےل رساؤ یہاں تک منہدم بھی ہوسکتا �ہ ڈھلواں چھت ےک مقا�ج

nnچھت ےک رساؤ یک مرمت کریں۔

nn جو کہ ، ےل/برف کو پگھل�ن اور دوبارہ جم�ن ےس روک�ن ےک ل�ی اٹای کو اچھی طرح ےس ہوا دار رکھ�ی چھت پر او
۔ �ن م�ی معاون ہو�ت ہ�ی منہدم کر

حاجز

nnدیواروں اور اٹاری پر عمارت کا حاجز شامل کریں۔

nn: �ئ اےس یقی�ن بنائ�ی کہ گلیارے اور کھڑکیاں مؤثر ڈھنگ ےس بند ہ�ی �ت ہو ذیل کا استعمال کر

یاں   چھ�ت

 وایل کھڑکیاں  
گ

�ن واےل، اعیل کارکردیک ہوا کو سیل کر

ےن پائپ یک حفاظت کریں ا�پ

nn۔ پائپوں کو سلیوز یا لپیٹ کر انسولیٹ کریں، کیونکہ کھیل ہو�ئ پائپ�ی جم جا�ت ہ�ی

nnسخت �دی واےل موسم م�ی پائپوں کو پھٹ�ن ےس بچا�ن ےک ل�ی نلوں کو ٹپک�ن دیں۔

nn۔ پا�ن ےک پائپوں کو اٹاریوں، تنگ گزرگاہوں، اور خطرے یک زد واےل باہری دیواروں ےس دور رکھ�ی

nnپا�ن ےک پائپوں ےک نزدیک ےک باہری دیوار اور بنیاد یک سوراخوں کو چالکنگ ےس بند کردیں۔

nn۔ �ن ےک ل�ی کیبینٹ ےک دروازوں کو کھال رکھ�ی �دیوں ےک وق�ن ےک دوران پائپوں ےک آس پاس گرم ہوا گزار

ےن خطرے کو کم کریں ا�پ

ے۔ اس قسم ےک شدید  نیویارک س�ٹ ےک تمام عال�ت کو مختلف قسموں ےک �ما�ئ طوفانوں کا خطرہ ہوتا �ہ
ے۔ یہ عوامل س�ٹ ےک عوامی صحت اور تحفظ ےک  خراب موسم اک�ش سخت �دی،اولہ یا برف ےک ساتھ آتا �ہ

۔  �ت ہ�ی عالوہ عمارتوں، بنیادی ڈھانچوں اور �و�ن کو متاثر کر

 جاڑے مہینوں م�ی اپ�ن صحت یک حفاظت ےک طریقوں ےک بارے م�ی اضا�ن معلومات ےک ل�ی 
۔ NYC.gov/health پر جائ�ی

�ن ےس اولہ اور برف یک وجہ ےس ڈھان�پ  حاالنکہ شاذونادر ہی، ،عمارت یک مناسب ڈھنگ ےس رکھ رکھاؤ نہ کر

۔   کو نقصان یا چھت منہدم ہوسک�ت ہ�ی
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 NYC ایمرجنیس مینیجمنٹ
NYC.gov/emergencymanagement

ےن خطرے کو کم کریں  ا�پ
NYC.gov/reduceyourrisk

 نیویارک س�ڑ ےک خطروں م�ی تخفیف کا منصوبہ
NYC.gov/hazardmitigation

 ریڈی نیویارک 
NYC.gov/readyny

ن ےس متعلق تیاری   ےک بارے م�ی جان�ی – نیویارک شہر م�ی ہریک�ی
ت

ےن عال�  ا�پ
NYC.gov/knowyourzone

 نیویارک س�ڑ ڈپارٹمنٹ آف بلڈنگس 
NYC.gov/buildings

 نیویارک س�ڑ فائر ڈپارٹمنٹ 
NYC.gov/fdny

 نیویارک س�ڑ می�ئ کا آفس برا�ئ ریکوری اینڈ ریسیلنیس 
NYC.gov/resiliency

 نیویارک س�ڑ می�ئ کا آفس برا�ئ

ن   ہاؤسنگ ریکوری آپریش�ن
NYC.gov/resiliency

 FEMA 
www.fema.gov/hazard-mitigation-grant-program

 نیویارک اسٹیٹ ڈویزن آف آف ہوم لینڈ سیکیور�ڑ اینڈ ایمرجنیس سوسن

www.dhses.ny.gov

 NYC نوٹیفا�ئ 

 NYC.gov/notifynyc 

@NotifyNYC

 فیس بک اور ٹوئی�ڑ پر NYC ایمرجنیس منیجمنٹ:
 www.facebook.com/NYCemergencymanagement 

@nycemergencymgt

بیمہ ےک وسائل

 قومی سیالب بیمہ کا پروگرام 
www.floodsmart.gov 

1-888-379-9531

 FEMA Region II کوسٹل اینالیسس اینڈ میپنگ
www.region2coastal.com

 نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف فائنانشیل سوسن

www.dfs.ny.gov 

1-800-342-3736

 کاروبار اور گھریلو تحفظ ےک لےی انشورنس انس�ڑ ٹیوٹ 
www.disastersafety.org 

(813) 286-3400

، انک۔ ووڈ ہاؤسنگ سوسن آف نیویارک س�ڑ  نائ�ج
www.nhsnyc.org 

212-519-2500

 انشورنس یک معلومات کا انس�ڑ ٹیوٹ
www.iii.org 

212-346-5500

مزید وسائل

 ،)TTY: 212-504-4115( تاوقتیکہ بصورت دیگر بیان نہ کیا گیا ہو، 311 پر 
کال کریں، یا شہر یک ایجنسیوں ےس رابطہ ےک ل�ی NYC.gov کا استعمال کریں۔
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ے۔ یہ رہنما آڈیو فارمیٹ اور درج ذیل زبانوں م�ی بھی دستیاب �ہ

Arabic
ُزر NYC.gov/readyny للحصول عیل نسخ باللغة العربیة من ھذا الدلیل. 

Bengali
এই নির্দেনিকানির বাংলা কনির জন্য NYC.gov/readyny দ্খুি

Chinese
請撥打311或訪問NYC.gov/readyny，獲得本指南的中文版本。

English
Call 311 or visit NYC.gov/readyny for copies of this guide in English.

French
Visitez NYC.gov/readyny pour obtenir des exemplaires de ce guide 
en français.

Haitian Creole
Ale nan sitwèb NYC.gov/readyny pou jwenn kopi gid sa a nan lang 
Kreyòl Ayisyen.

Italian
Visita il sito NYC.gov/readyny per ricevere una copia di questa gui-
da in italiano.

Korean
한국어로 된 안내서 사본은 NYC.gov/readyny를 방문하십시오.

Polish
Kopia w języku polskim jest opublikowana pod adresem 
NYC.gov/readyny.

Russian
Позвоните по номеру 311 или посетите сайт NYC.gov/readyny, чтобы 
получить эту брошюру на русском языке.

Spanish
Llame al 311 o visite NYC.gov/readyny para obtener acceso a este folleto 
en español.

Urdu
�ن ےک ل�ی NYC.gov/readyny مالحظہ کریں۔ �پ یک کا�پ اردو زبان م�ی حاصل کر اس رہنما پر

Yiddish
באזוכ NYC.gov/readyny פאר קאפיס פון דעם פאפיר אין אידיש.

2
0
2
0

 E
di

ti
o

n
 -

 U
rd

u




