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 ےک لیے  ہ ہنگایم صورتحال یک تیاری کا رہنماء کتابچہ اپارٹمنٹ عمارت ےک رہائشیوں اور عمےل ےک درمیان تقسیی
م کرنے

New York City Fire Department  ۔  یک جانب ےس تیار کیا گیا ہے
 

 یک روک تھام  
ی
دیک ے ، آتش   عمارت ےک متعلق، اور آپ اور آپ ےک اہل خانہ ہنگایم صورتحال ےک لیے تیار رہنے

یہ آپ کو اپنے
 یک ہنگایم صورتحال ےک دوران خود کو بچانے ےک لیے  

ی
دیک ے  یا غیے آتش 

ی
دیک ے ، ان سب ےک متعلق  اور آتش  کیا کر سکیے ہیے

۔  ےک لیے تیار کیا گیا ہے
 آگایہ دینے

 

، تو اس میں عمارت ےک مالک   اگر آپ کو عمارت ےک مالک یا مینیجر یک جانب ےس یہ ہدایت نامہ موصول ہوتا ہے
، آگ ےس بچا  جس میں آپ یک عمارت یک تعمیں

ی
ؤ ےک  یک طرف ےس تیار کردہ عمارت یک معلوماتی شیٹ شامل ہویک

؛ انفرادی ہنگایم تیاری
ی

انخالء یک منصوبہ بندی یک فہرست؛ اور /نظام یک تیاری اور باہر نکلیز یک وضاحت ہویک
۔
ی

 دیگر معلومات جو آپ یک ہنگایم منصوبہ بندی ےس آگاہ کریں یک
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 ہنگایم صورتحال یک تیاری یک بنیادی معلومات .1
A.  ہنگایم صورتحال یک اطالع ےک نظام / مطلع رہیے 
B. ہنگایم صورتحال یک اسپالئی کٹ / ع پر پناہموق 
C.  ہنگایم صورتحال یک پناہ گاہ/ کب عمارت خایل یک جانی 
D.  اپنے خاندان ےک ساتھ دوبارہ ملنا 

 
A.  ہنگایم صورتحال یک اطالع ےک نظام   / مطلع رہیے 

1. Notify NYC   ،سنی کا ہنگایم صورتحال، بشمول موسمیائے ہنگایم صورتحال اور سب وے اور سیکوں یک بندش  
۔   ےک بارے میے معلومات کا باضابطہ ذریعہ ہے

 ےک لیے   .2
ے ایپیل کیشن    Notify NYCہنگایم صورتحال ےک مفت انتباہات ےک لیے سائن اپ کریں یا موبائل ایپیل کیشیے

 ڈاؤن لوڈ کریں۔ 
3. NYC.gov/notifynyc    ،؛  9675-639-212: ویڈیو ریےل سوس ےک لیے ) کو کال کریں    311مالحظہ کریںTTY    ےک

 کو فالو کریں   NotifyNYC@، یا ٹوئیی پر  ( 4115-504-212: لیے 
ہنگایم صورتحال ےک دوران، موقع پر موجود ہنگایم رسپونڈرز یک ہدایات پر عمل کریں یا اگر آپ یک عمارت میے   .4

لیے   معلومات، ےک  میے  بارے  گاہ ےک  پناہ  ہنگایم  بشمول  معلومات،  ترین  تازہ  تو   ، نہیے ہے حال  ہنگایم صورت 
NotifyNYC ۔ نیٹ نیوز سوسے ےس آگایہ لینے رہیے  ، مقایم ریڈیو، ٹییل ویژن اور انیی

 
B.  موقع پر پناہ 

موقع پر  )کچھ اقسام یک ہنگایم صورتحال ےک دوران، حکام آپ کو مشورہ دینے ہیے کہ آپ جہاں ہیے وہیے رہیے   .1
میے یہ رہنا محفوظ ترین ہے  ۔عام طور پر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دوران آپ ےک لیے اپنے اپارٹمنٹ  ( پناہ

جب آگ بجھانے واال عملہ آگ بجھا رہا ہو یا ہنگایم صورتحال ےک رسپونڈرز قریب یہ کیس خطرے ےس نمٹ  
 رہے ہوں۔ 

 یک 6دیکھیے سیکشن ) اس رہنماء کتابچے میے بحث کردہ ہنگایم صورتحال کا طریقہ کار  .2
ی
دیک ے  یا غیے آتش 

ی
دیک ے ، آتش 

۔تمام  (  انی ہنگایم صورتحال میے کیا کیا ج وضاحت کرے گا کہ کب باہر نکال جانی اور کب موقع پر پناہ یل جانی
، موقع پر موجود پولیس، آگ بجھانے واےل عمےل یا دیگر ہنگایم رسپونڈرز یک ہدایات پر عمل کریں۔   صورتوں میے

و جانے تک اور  اگر کوئی ہنگایم صورتحال تقاضا کرئے ہے کہ آپ موقع پر پناہ حاصل کریں، تو خطرے ےک ختم ہ  .3
 بچے کو اسکول ےس اٹھانے ےک لیے اپنے پناہ یک جگہ  

، اپنے جب تک موقع پر پناہ ےک احکامات واپس نہیے ےل لیے جانے
۔ہنگایم صورتحال ےک دوران آپ   ہیے کار موجود  پناہ ےک طریقہ  پر  اپنے موقع  ان ےک  ۔اسکولوں میے  نکلیے نہ  ےس 

۔  محفوظ عالقے کو چھوڑنے ےس محض اپنے آپ کو 
ی
 خطرے میے ڈال دیں ےک

موسمیائے ہنگایم صورتحال اور دیگر اییس ہنگایم صورتحال ےک لیے جس میے آپ کو کنی دنوں تک گھر میے بند   .4
۔سیکشن   ، ہنگایم صورتحال یک سپالئی کٹ دستیاب رکھیے ، ہنگایم صورتحال یک گھریو  (اے)  3رہنا پڑ سکتا ہے

۔   سپالئی کٹ دیکھیے
 

C.  ہنگایم صورتحال یک پناہ گاہ / کب عمارت خایل یک جانی 
 

 :  فوری طور پر عمارت خایل کریں جب آپ .1

 فوری خطرے میے ہوں۔  •

اییس عمارت میے موجود ہوں جس میے ےس انخالء یک سفارش یک جانی اور آپ محفوظ طریقے ےس ایسا کر  •
ہوں۔   سکیے 

۔ (  اے) 7سیکشن    دیکھیے

۔ موقع پر موجود ہنگایم رسپونڈر یک طرف ےس ایسا کرنے یک ہ •  دایت دی جانی

۔  •  مییی یا کیس دوسے سکاری حکام یک طرف ےس ایسا کرنے کا حکم دیا جانی
 

یا   .2 ، تو دوستوں  اگر آپ کو اپنے عمارت کو الزیم خایل کرنا پڑے یا حکام یک جانب ےس انخالء یک ہدایت یک جانی
انخالء ےک   انتظامات کریں۔ساحیل طوفان ےک وجہ ےس  لیے  اورخاندان ےک ساتھ رہنے ےک  یا اس ےک / دوران، سنی 

۔
ی
اکت دار تمام پانچوں بوروز میے انخالء مراکز کھولیے ےک کو    311پر جائیے یا    NYC.gov/knowyourzoneس 

انخالء مرکز آپ ےک قریب ترین ہے   لیے ) کال کر ےک جانیے کہ کون سا  ؛  9675-639-212: ویڈیو ریےل سوس ےک 
TTY:212-504-4115) ۔ 
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D.  بارہ ملنا اپنے خاندان ےک ساتھ دو 
 

اپنے خاندان اور گھرانے ےک افراد ےک ساتھ تبادلہ خیال کریں کہ اگر آپ کو اپنے عمارت ےس انخالء کرنا پڑے اور آپ واپس  

 نہ آ سکیے ہوں تو کہاں ملنا ہو گا ۔ 

 ایک اپنے گھر ےک قریب اور ایک اپنے محےل ےس باہر۔ : مالقات ےک لیے دو جگہوں یک شناخت کریں .1
 ےس باہ .2

ے
ر ےک کیس دوست یا رشتہ دار کو نامزد کریں جےس گھر ےک افراد قدرئے آفت ےک دوران بچھڑ جانے یک  عالق

 ےس باہر کا یہ  
ے
۔عالق ۔مقایم کالوں یک نسبت طویل فاصےل یک کالیے کرنا آسان ہو سکتا ہے صورت میے کال کر سکیے

 میے مدد دے سکتا ہے 
 ۔ رابطہ کار آپ کو دوسوں ےک ساتھ پیغام رسائے کرنے

 
ورت ہوئے ہے  .2  لوگ جن کو مدد یک ضے

 
A.  ورت ہے  اگر آپ کو مدد یک ضے

 

عمارت ےس نکلیے   .1 یا عمارت ےس نکلیے ےک بعد کہیے اور  ) اگر آپ کو مدد ےک بغیے
 میے 

 طور پر ایک منصوبہ بنائیے  (  جانے
ی
میے دشواری کا سامنا ہو گا، تو پیشگ

 ہوں۔ اور ان لوگوں یک نشاندیہ کریں جو آپ یک مدد کر سکیے 

 ہیے یا آپ یک  •
، یا آپ ےک گھرانے ےک افراد کام کرنے اگر آپ اکیےل رہنے ہیے

مدد   میے   
اترنے ھیاں  ی سیے پڑوسیوں ےس  تو   ، ہیے نہیے  قابل  کرنے ےک  مدد 

پر غور کریں   یا بجیل چیل جانے یک )کرنے یک درخواست کرنے   
ی
دیک ے آتش 

کو پہنچ  ۔ان ےک ٹییل فون نمیر اور دیگر رابےط یک معلومات  (صورت میے 
۔   میے رکھیے

، تو عمارت ےک مالک یا   •  ہیے
اگر آپ انخالء ےک لیے لفٹ پر انحصار کرنے

میے   ہنگایم صورتحال  کہ کیس  کہیے  میے  ) مینیجر ےس  حاالت  عام  یا 
 لفٹ کو سوس ےس ہٹانے ےس قبل آپ کو مطلع کریں۔ (  مینٹیننس ےک لیے 

ےک   • عمارت  اپنے  تو   ، ہے ہوتا  عملہ  میے  عمارت  یک  آپ  یا  اگر  مالک 
یا آپ یک   / مینیجر ےس پوچھیے آیا عملہ ہنگایم رسپونڈرز کو الرٹ اور

، اگر ممکن ہو۔   مدد کر سکتا ہے

انخالء میے مدد میے بیان کردہ عوامل کو زیر غور  (  2( ) اے)  6سیکشن   •
۔   الئیے

 

ورت ہو کہ آپ کو مدد درکار ہے تو اپ .2 نے اپارٹمنٹ میے سینی  اگر آپ کو پڑوسیوں یا دوسوں کو یہ اشارہ دینے یک ضے
۔   رکھیے یا برتن بجائیے

 

، تو ایک   .3
ی
ورت پڑے یک  میے مدد یک ضے

اگر آپ کو دوسوں یک بات کو سمجھنے میے یا دوسوں کو اپنے بات سمجھانے
وریات یک وضاحت یک گنی ہو۔اگر آپ لکھ کر   نوٹ تحریر کریں اور تیار رکھیے جس میے آپ یک پیغام رسائے یک ضے

۔ پیغام رسائے ک   آلہ خرید کر رکھیے
، تو ایک پورٹیبل سفید بورڈ، چاک بورڈ یا کوئی اور ذائے مواصالئے  ہیے

 رنے
 

، اور یہ کہ کیا یہ تہہ کیا جا   .4 ، تو اپنے آےل کا سائز اور وزن معلوم رکھیے  ہیے
اگر آپ سکوٹر یا وہیل چییی کا استعمال کرنے

، تاکہ ٹرانسپورٹ ےک انتظامات میے مدد مل سےک  ۔ سکتا ہے
 

B    اگر آپ مدد فراہم کر سکیے ہیے ۔ 
 
۔ہنگایم صورتحال ےک دوران، اگر ایسا کرنا محفوظ ہو، تو ایےس پڑوسیوں کا دھیان رکھیے جن کو  . 1 ایک مہربان پڑویس بنیے

۔  ورت ہو سکنے ہے ، خاص طور پر برزگ اور معذور افراد، جن کو متنبہ کرنے یک ضے ورت ہو سکنے ہے  مدد یک ضے

 

وظ طریقے ےس ایسا کر سکیے اور جسمائے لحاظ ےس قابل ہوں، تو کیس پڑویس کو عمارت ےس نکلیے میے مدد  اگر آپ محف. 2

 ےک دوران لفٹ استعمال نہ کریں۔سیکشن  
ی
دیک ے ۔ ( اے) 6دیں۔آتش   ، انخالء میے مدد دیکھیے

 
۔ مدد فراہم کرنے وقت، اپنے پڑویس یک بات غور ےس سنیے کہ ان کو کس طرح اٹھایا جانا یا منت .3  قل کیا جانا چاہینی
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ے  .3  (گھر میے ہنگایم صورتحال اور آپ ےک انخالء واےل بيگ ےک لیے ) تیاری یک اسپالئیے
 

A.  گھر میے ہنگایم صورتحال ےک لیے اسپالئی کٹ 
 

۔نیچے کچھ تجویز کردہ   ے کا انتظام رکھیے  ےک لیے اپنے گھر میے خاطر خواہ اسپالئیے
کم از کم سات دن تک زندہ رہنے

 چاہیئیے اشیاء یک فہرس
 میے رکیھ جائے

  )ت دی گنی ہے جو آسائے ےس قابل رسائی کنٹییے
ً
زائد المیعاد اشیاء کو وقتا

 تبدیل کریں
ً
 (: فوقتا

 دن   ✓
ے
 ایک شخص ےک لیے ایک گیلن پینے کا پائے ف

بند خوراک   ✓ تیار شدہ ڈبہ  خراب نہ ہونے وایل، 
 اور ڈبہ کھولنے واال دسنے اوزار  

 طنر امداد یک کٹ ✓
 ابتدائی

 فلیش الئٹ  ✓
ایم ✓ اے  واال  ی ےس چلیے  اور    / بییی ریڈیو  ایم  ایف 

یاں    بییی
ے
 اضاف

 ےک لیے سینی  ✓
 پڑوسیوں کو مدد کا اشارہ دینے

اشیاء  ✓ یک  حفظان صحت  نسوائے  :  ذائے  صابن، 
برش،   ٹوتھ  مصنوعات،  یک  صحت  حفظان 

ہ۔   ٹوتھ پیسٹ، وغیے
ی   ✓ موبائل فون چارج کرنے یک تار اور پورٹیبل بییی

 پیک 
نگہداشت کا سامان یا دیگر خصویص    بچوں یک  ✓

 نگہداشت یک اشیاء 
ے  ✓  پالتو جانوروں یک خوراک اور اسپالئیے
ے یک کم از کم ایک ہفیے یک اسپالئی  ✓  باقاعدہ استعمال یک ادویات یا طنر اسپالئیے
 اضافے چشےم یا کنٹیکٹ لینشے  ✓
یاں ✓  سماعت ےک آالت ےک لیے اضافے بییی
 آالت ےک لیے  ✓

ے گھریلو طنر یا مواصالئے  اسپالئیے
 بیک اپ سازوسامان یا اضافے

 
B.  انخالء واال بیگ 

 

، جیسا کہ ایک بیک پیک یا پہیوں   آپ کا انخالء واال بيگ مضبوط اور آسائے ےس اٹھایا جا سکیے واال ہونا چاہينی
وریات ےک مطابق اپنے انخالء واےل بیگ میے سامان رکھنا ہو گا واال ایک چھوٹا سوٹ کیس۔   ،  آپ کو اپنے ذائے ضے

، ان میے شامل ہیے 
ی
یں جو آپ کو اپنے بیگ میے رکھنے ہوں یک ے  :  لیکن کچھ اہم چیے

 

اہم   ✓ یک  آپ  میے   
کنٹییے پورٹیبل  اور  پروف  واٹر 

انشورنس کارڈ، پیدائش ےک  )دستاویزات یک نقول  
، ایڈریس  IDsسٹیفیکیٹس، وثیقہ جات، تصویری  

ہ  (  کا ثبوت، وغیے

 کار اور گھر یک چابیوں کا اضافے سیٹ  ✓

 اے ئی ایم کارڈز یک نقول   / کریڈٹ ✓

 نوٹوں میے )نقدی  ✓
 (  چھونی

خوراک،   ✓ وایل  ہونے  نہ  خراب  اور  پائے  بند  بوتل 
 بارز  ( granola)جیےس توانائی بخش یا گرینوال 

 فلیش الئٹ  ✓

ی ےس چلیے واال اے ایم ✓  ایف ایم ریڈیو / بییی

یاں ✓  چارجر / اضافے بییی

 : طنر اشیاء، بشمول ✓
 طنر امداد یک کٹ  ▪

 ابتدائی

ے یک کم از کم ایک ہفیے یک اسپالئی   ▪  باقاعدہ استعمال یک ادویات یا طنر اسپالئیے
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 طنر انشورنس، میڈی کییی اور میڈی کیڈ کارڈز  ▪

 یک ایک فہرست ( اور ان یک خوراک)ادویات  ▪

وں ےک نام اور رابطہ یک معلومات ▪  ڈاکیی

 طنر احوال، الرجیوں اور طنر سازوسامان ےک بارے میے معلومات۔ ▪

 نگھار یک اشیاء بناؤ س ✓

 نوٹ پیڈ اور قلم  ✓

 ےک لیے رابطہ اور ملیے یک جگہ یک معلومات  ✓
 آپ ےک گھرانے

 ہلےک وزن کا بارش ےس بچاؤ کا سامان اور کمبل ✓

 ےک لیے اشیاء، جیسا کہ کوئی کتاب یا تاش ےک پنے  ✓
 آپ ےک آرام یا آپ یک توجہ ہٹانے

 ۔بچوں یک نگہداشت کا سامان، بشمول گیمز اور چھونی کھلونے  ✓
 :  پالتو اور خدمت گار جانوروں ےک لیے  ✓

ے تصویر   ▪ رنگیے یا خدمت گار جانور یک حالیہ  پالتو  بہیے ہے کہ آپ دونوں یک  ) آپ ےک  زیادہ  یا 
 یک صورت میے مدد مل سےک

 ( اکٹھے تصویر ہو تاکہ ایک دوسے ےس بچھڑ جانے
 جانور ےک ڈاکیی کا نام اور رابطہ یک معلومات  ▪

یشن، مائکرو  ▪ ے یک معلومات۔ ملکیت، رجسیی  چپ اور ویکسیے

 خوراک اور پائے ےک برتن  ▪

ورت ہو تو)ڈوری اور  ▪  تھوتھنے بند ( اگر ضے

 ےک لیے   ▪
ییی ےک اوپر ڈالیے  ےک لیے کیے

اپنے پالتو یا خدمت گار جانور کو پرسکون رکھنے میے مدد دینے
 کاٹن یک چادر 

 ےک لیے پالسٹک بیگ  ▪
 صفائی

 
 یک روک تھام .4

ی
دیک ے  گھر یک حفاظت اور آتش 

 گھریلو حفاظنے آالت  •

 محفوظ گھریلو ہیٹنگ  •

 یک روک تھام ےک مشورے  •
ی
دیک ے  آتش 

 چھوئی آگ بجھانا  •
 

 ےک آغاز ےس قبل   
ی
دیک ے اپنے گھر کو کارآمد گھریلو حفاظنے آالت ےس محفوظ بنا کر، اےس محفوظ طور پر گرم کر ےک اور آتش 

 یا دیگر ہنگایم صورتحال کو پ
ی
دیک ے ۔ یہ اس یک روک تھام کر ےک آپ آتش   یدا ہونے ےس روک سکیے ہیے

 

A.  گھریلو حفاظنے آالت 
 

 دھوئیے اور کاربن مونو آکسائیڈ ےک االرم .1

میے   • اپارٹمنٹ  ےک  آپ  کہ  بنائیے  یقینے  کو  بات  اس 
االرم   ےک  جاتا  )دھوئیے  کہا  بیھ  ڈیٹکیی  سموک  جنہیے 

اور کاربن مونو آکسائڈ االرم ہوں۔نیویارک سنی کا  (  ہے 
سے مالکان ےس تقاضا کرتا ہے  قانون مکان مالکان اور دو 

کہ ہر سونے ےک کمرے اور تہہ خانے ےک داخیل دروازے  
فٹ ےک اندر دھوئیے اور کاربن مونو آکسائڈ ےک    15ےک  

۔ ہر  ) االرم نصب کیی جائیے ننی عمارتوں میے سونے ےک 
۔  ( کمرے میے بیھ ایک االرم موجود ہونا چاہینی

االرم/ دھوئیے  • کہ  مشیے آکسائڈ ےک  مونو  استعمال    کاربن 
۔   کیی جا سکیے ہیے

اس بات کو یقینے بنائیے کہ االرم کارآمد ہوں۔کرایہ دار اپنے اپارٹمنٹ میے دھوئیے اور کاربن مونو آکسائڈ ےک االرم   •
۔   ےک لیے ذمہ دار ہیے

ے رکھنے  کو مینٹیے

ے کو دبا کر آالت یک جانچ کریں۔  •  مہینے میے کم از کم ایک بار ٹیسٹ ےک بیی

۔   -10چلیے ہیے یا ان ےک اندر پہےل ےس نیی ماڈل بجیل ےس   • ی نصب ہوئے ہے  سالہ عمر وایل بییی
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یاں سال میے کم از کم دو بار تبدیل کریں   •
۔بییی  ہیے

یاں ہوئے  ماڈلوں میے قابل تبدیل بییی
موسم بہار اور موسم  )پرانے

ی االر (خزاں میے گھڑیوں کا وقت تبدیل کرنے کا موقع صحیح وقت ہو سکتا ہے  م اییس آواز دیتا ہے جو  ۔  اگر بییی
، ی کمزور ہو گنی ہے ی کو فوری طور پر تبدیل کریں۔   ظاہر کرے کہ بییی  تو بییی

، لیکن کم ےس کم   • دھوئیے اور کاربن مونو آکسائڈ ےک االرم کو تیار کنندہ یک سفارش ےک مطابق تبدیل کرنا الزیم ہے
 سالوں میے ایک بار۔   10ہر 

 

 معاون آالت  .2

، تو عمارت ےک مالک یا مینیجر ےس ایےس    اگر آپ یا آپ ےک گھر  • کا کوئی فرد بہرہ ہے یا محدود سماعت رکھتا ہے
ے روشنے ) کاربن مونو آکسائڈ ڈیٹیکیی آالت یک تنصیب ےک بارے میے بات کریں جو ایک برصی  / دھواں یا قوت  (  تیے
 واال انتباہ فعال کرتا ہو۔ (  ارتعاش)المسہ 

۔ ، ہنگایم 7مزید معلومات ےک لیے سیکشن   •  صورتجال یک تیاری ےک وسائل دیکھیے
 

B.  محفوظ گھریلو ہیٹنگ 
 

، تو   .1 ے نہیے ہے کہ آیا آپ کا حرارت فراہم کرنے کا ذریعہ محفوظ ہے ویڈیو ریےل سوس  ) پر کال کریں    311اگر آپ کو یقیے
 ( TTY:212-504-4115؛  9675-639-212: ےک لیے 

 

اندرون خانہ  .2 ورت ہے تو ضف  پورٹیبل ہییی یک ضے پورٹیبل برفے ہییی    اگر آپ کو  لیے منظور شدہ  بند  )استعمال ےک 
 ےک لیے چولہا یا اوون کا استعمال نہ کریں۔منی ےک تیل  ( حرارئے ایلیمنٹس واال

استعمال کریں۔اپنے اپارٹمنٹ کو گرم کرنے
استعمال   اندرون خانہ  نیویارک سنی میے  اور  ہیے   

نہ کریں جو خطرناک ہونے استعمال  ے واےل ہییی  پروپیے لیے غیے  یا  ےک 
۔    ہیے

 قانوئے ہونے
 

۔اس بات کو یقینے بنائیے کہ یہ   .3 پورٹیبل ہییی چالنے ےس پہےل چیک کریں کہ آیا بجیل کا کرنٹ مطلوبہ قدر ےک مطابق ہے
یکل سکٹ پر محفوظ طریقے ےس کام کر سکتا ہو۔سیکشن   الیکیی تھام ےک (یس)   4معیاری گھریلو   یک روک 

ی
دیک ے ، آتش 

 مشورے مالحظہ کریں۔ 
 

،تو   .4  ےک لیے لیٹیے
، اور جب آپ اپارٹمنٹ ےس باہر جائیے یا جب سونے  رہیے

 چیک کرنے
ً
 فوقتا

ً
جب ہییی آن ہو تو اےس وقتا

 آن ہو تو بچوں کو کمرے میے اکیےل کبیھ نہ چھوڑیں۔ 
 اےس آف کر دیں۔جب کمرہ گرم کرنے واال پورٹیبل ہییی

 

ے  تمام گھریلو سامان جو آگ پکڑ سکتا ہو، بشمول فرنیچ .5 ے اور کاغذ، اےس حرارت ےک ماخذ ےس کم از کم تیے ر، پردے، قالیے
۔   پر نہ رکھیے

 ےک لیے کبیھ بیھ ہییی
وں کو خشک کرنے ی ۔کی   فٹ دور رکھیے

 

C.  یک روک تھام ےک مشورے 
ی

دیک ے  آتش 
 

 اور نر احتیایط ےس پنی گیی سگریٹ اموات یک سب ےس بڑی .1
، حادثائے طور پر جلیے ہونی چھوڑ دینی گیی وجہ    پھینےک گیی

  
ی
ا لگ ی  یا دیگر فوم یا کی 

 ےک عالم میے ہوں، تو کبیھ سگریٹ نویس  نہ کریں، اور سوفے
ی
 میے یا جب آپ غنودیک

۔بسیے ہیے
۔اس بات کو یقینے بنائیے کہ آپ ہر سگریٹ کو   ہونی فرنیچر پر تمباکو نویس  کرنے وقت خاص طور پر محتاط رہیے

 الٹیے کا خطرہ نہ ہو۔فرنیچر پر جلتا ہوا یا سلگتا ہوا سگریٹ  مکمل طور پر ایک گہری ایش ٹرے میے بجھائیے جس ےک
 نہ چھوڑیں۔ 

 

۔یہ اشیاء بچوں یک پہنچ ےس دور رکھیے اور انہیے آگ ےک   .2 بچوں ےک ہاتھوں میے ماچس اور الئیی مہلک ثابت ہو سکیے ہیے
 خطرے ےک بارے میے آگاہ کریں۔ 

 

۔چولہے یک او  .3 پر وایل سطح کو صاف اور اییس اشیاء ےس آزاد رکھیے جو آگ پکڑ  کھانا بنانے وقت چولہے ےک پاس یہ رہیے
 ےک لیے چیک کریں کہ آپ کا چولہا اور اوون بند  

 ےک لیے لیٹنے ےس پہےل اپنے باورچ  خانے کو یہ یقینے بنانے
سکنے ہوں۔سونے

۔   ہیے
 

 آالت پر نظر رکھیے  .4
ورت نہ ہو تو انہیے آن نہ  کافے ےک برتنوں، ہاٹ پلیٹس اور حرارئے ایلیمنٹس واےل دیگر برفے ۔جب ضے

۔   چھوڑیں۔رات کو یا جب گھر میے کوئی بیھ نہ ہو، تو ان کو بند کرنا یقینے بنائیے
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۔زیادہ تر گھریلو آؤٹ لیٹ   .5 ایمپیی بجیل کا کرنٹ فراہم    15بجیل ےک آؤٹ لیٹس میے بہت سارے آالت کبیھ نہ لگائیے
، ماسوانی ان آؤٹ لیٹس ےک جو بڑے گھریل  ہیے

وں ےک لیے مختص کیی گیی ہوں۔مائیکرو  کرنے
و اپالئینشے یا اییی کنڈیشیے

  ،  ہیے
 زیادہ کرنٹ استعمال کرنے

ے
 ےک برتن، ہاٹ پلیٹ اور دیگر آالت سمیت ایےس گھریلو آالت جو کاف

ے
، کاف ویو، ٹوسیی

 آؤ 
ے
، ان کو ایک یہ برف  ہیے

۔ اس بات کو چیک کیی بغیے کہ وہ کتنے مقدار کا کرنٹ استعمال کرنے  ٹ لیٹ پر نہ چالئیے
 

۔ضف سکٹ   .6 تاریں کبیھ نہ ےل جائیے ایکسٹنشن یک  نیچے  ے ےک  ۔قالیے تاروں کو بدل لیے  
ے
برف یا بوسیدہ  چٹخے ہوئی 

پس کا استعمال کریں۔   بریکرز وایل پاور اسیی
 

۔  .7  ےس فرار ےک راستوں یک طرف جانے واےل تمام دروازے اور کھڑکیاں رکاوٹوں ےس صاف رکھیے
ی
دیک ے  آتش 

 

وں ےک بارے    ہال .8  ےس فرار ےک راستوں یا خروج ےک دیگر راستوں میے رکاوٹوں یا کچرے ےک ڈھیے
ی
دیک ے ھیوں، آتش  ی وے، سیے

 میے عمارت ےک مالک یا مینیجر کو مطلع کریں۔ 
 

ہو۔ضف   .9 وری  ضے انتہائی  ےس  نظر  نقطہ  حفاظنے  جب  لگائیے  میے  صورت  ایس  گرل ضف   
ے
آگ ےک   Fireکھڑکیوں 
Department  دہ کھڑکیوں یک گرل نصب کریں۔ یک منظور ش 

 میے   •
چائر یا کمبینیشن واےل تاےل وایل کھڑکیوں یک گرل نصب نہ کریں۔چائر یا کمبینیشن ڈھونڈے یا استعمال کرنے

۔    تاخیے ےس جان کا ضیاع ہو سکتا ہے

 بیھ آگاہ کریں۔ کھڑکیوں یک گرلز کو کھولنے بند کرنے ےک حواےل ےس آگایہ حاصل کریں اور اپنے گھرانے ےک افراد کو   •

ذائے   • یا  ۔کوئی فرنیچر  یہ آسائے ےس کھلیے تاکہ  ے رکھیے  مینٹیے نظام کو  بند کرنے ےک  کھڑکیوں یک گرل ےک کھولنے 
 استعمال یک اشیاء اییس جگہ پر نہ رکھیے جہاں وہ کھڑکیوں یک گرل ےک کھلیے میے حائل ہوں۔ 

 

ھیو  .10 ی  ےک افراد کو عمارت یک تمام سیے
ں، آگ ےس فرار ےک اور خارچر راستوں، اور ان تک پہنچنے یک  خود کو اور اپنے گھرانے

۔   راہوں ےک بارے میے واقف بنائیے
 

 ےک لیے فرار ےک راسیے   .11
 یک ہنگایم صورتحال میے استعمال کرنے

ی
دیک ے  ےک افراد ےک ساتھ مل کر، عمارت میے آتش 

اپنے گھرانے
ے کریں۔اپنے عمارت ےس دور محفوظ فاصےل پر ملیے یک جگہ ک   کا تعیے

ی
ا انتخاب کریں، جہاں آپ اس صورت میے ملیے ےک

۔   ہیے
 ےک دوران ایک دوسے ےس بچھڑ جانے

ی
دیک ے  اگر آپ آتش 

 

تازہ کیی ہونی آرائیس  پودوں، بشمول کرسمس ٹری اور تعطیالت ےک گول گلدستوں، ےک استعمال اور رکھنے میے احتیاط   .12
۔اگر ممکن ہو ،تو انہیے منی میے لگا رہنے دیں یا پائے  ۔انہیے عوایم ہال وے میے یا کیس اییس جگہ پر نہ   برتیے میے رکھیے

۔ان کو موم بتیوں اور آتش دانوں   رکھیے جہاں اگر وہ آگ پکڑ لیے تو آپ ےک اپارٹمنٹ ےس خروج میے رکاوٹ بن سکیے
۔ان کو زیادہ وقت ےک لیے مت رکھیے کیونکہ خشک ہونے پر وہ باآسائے آگ پ  کڑ  سمیت کیس بیھ شعلہ ےس دور رکھیے

۔   لینے ہیے
 

، چارکول یا کیس دیگر پورٹیبل گرل کا اندرون خانہ استعمال نہ کریں۔  .13 ے  کبیھ بیھ پروپیے
 

، ان ےس آگ لگیے ےک خطرے کا   .14  ہیے
آرائیس  آتش دان جو مائع الکوحل یا دیگر شعلہ پکڑنے واےل سیال کا استعمال کرنے

۔سیال کا گر جانا آسان ہوتا ہے اور یہ جلدی ےس ۔مزید معلومات ےک لیے سیکشن  امکان ہوتا ہے ،  7 آگ پکڑ سکتا ہے
۔   ہنگایم صورتجال یک تیاری ےک وسائل دیکھیے
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D.  چھوئی آگ بجھانا 
 

ےک   .1 اس  ےس  آپ  ہو،  گنی  پھیل  جو  آگ  اییس  ایک 
۔اس ےک بجانی   یک توقع نہیے یک جائے

 : بجھانے

۔  •  سب کو اپارٹمنٹ ےس باہر نکال لیے

اپنے  • اور  جائیے  نکل  باہر  پر  طور  پیچھے    فوری 
یہ بہت اہم  )اپارٹمنٹ ےک دروازے بند کر دیں۔ 

 ( ۔ہے 

، تو   • جیےس یہ آپ محفوظ جگہ پر پہنچ جائیے
 یک اطالع دیں۔  911

ی
دیک ے اگر  )کو کال کر ےک آتش 

 االرم کا نظام موجود  
ی
دیک ے آپ یک عمارت میے آتش 

کو   االرم   
ی
دیک ے آتش  وقت  چھوڑنے  عمارت  تو   ، ہے
استعمال  چالو کرنے ےک لیے دسنے ُپل سٹیشن کا  

 ( کریں۔

 عمارت ےک عمےل ےک کیس رکن کو مطلع کریں۔  •
 

آگ   .2 آپ  ہو،  پھییل  نہ  ابیھ  جو  لیے  ےک  آگ  اییس 
۔معیاری    واال پورٹیبل آلہ استعمال کر سکیے ہیے

بجھانے
ABC    کیمیکل) قسم واےل (  خشک  بجھانے  آگ  ےک 

عالوہ   ےک  آگ  وایل  لگیے  پر  چولہے  آالت  پورٹیبل 
دگیوں ےک لیے ت  ے ۔چولہے پر  گھریلو آتش   ہیے

یار کیی جانے
میل یک  وایل  / چکنائی  ہونے  رونما  ےس  وجہ  یک  تیل 

اور دیں  برتن کو ڈھانپ  یا  ے  پیے لیے  دگیوں ےک  ے یا  / آتش 
آالت   پورٹیبل  گیےل  واےل  بجھانے  آگ  یا  سوڈا  بیکنگ 

 استعمال کریں۔ ( ےک لیبل واےل  Kکالس )
 

لیے   .3 ےک  کرنے  استعمال  آلہ  پورٹیبل  واال  بجھانے  آگ 
P.A.S.S . یاد رکھیے : 

• Pull   کھینچیے 

• Aim  نشانہ لیے 

• Squeeze  دبائیے 

• Sweep  ادھر ےس ادھر گھمائیے 
 

 اپنے عمارت کو جانیے  .5
 

۔ایسا کرنا آپ کو اپنے عمارت میے    ےس تحفظ ےک نظاموں ےک بارے میے جانیے
ی
دیک ے اپنے عمارت یک طرز تعمیے اور اس ےک آتش 
 وایل ہنگایم صورتحال

ی
دیک ے  یا غیے آتش 

ی
دیک ے  میے مدد دے گا۔   آتش 

 میے باخیر فیصےل کرنے
 

؟ (  آتشگیے )مواد یا غیے فائر پروف ( غیے آتشگیے )کیا آپ یک عمارت فائر پروف : عمارت یک تعمیے  •  مواد ےس بنائی گنی ہے

 ےس تحفظ ےک نظام •
ی
دیک ے   : عمارت میے آتش 

ی
دیک ے ؟کیا اس میے آتش  کیا آپ یک عمارت چھڑکاؤ نظام ےک تحت محفوظ کردہ ہے

؟ االرم کا   نظام یا عمارت کا مواصالئے نظام موجود ہے

ھیاں  (: خروج ےک راسیے )محفوظ طریقے ےس باہر نکلنا   • ی ہنگایم صورتحال میے میے عمارت ےس کیےس باہر نکل سکتا ہوں؟سیے
 
ی
، پچھےل صحن میے یا کیس دوسے مقام پر؟: اور دیگر خارچر راسیے مجھے کہاں ےل جائیے ےک  سیک پر، الئر میے

 

۔  اپارٹمنٹ عمارتوں اپنے عمارت  ے یا اس ےس زیادہ  )ےک مالک ےس موصول کردہ عمارت یک معلومات یک شیٹ کا جائزہ لیے تیے
بلڈنگ  (  اپارٹمنٹ وایل اپارٹمنٹ  نیویارک سنی  اور  تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ عمارت یک معلومات یک شیٹ  ےک مالکان ےس 

کریں۔ان ےس آپ ےک    مام رہائشیوں اور عمارت ےک عمےل میے تقسیمہنگایم صورتحال یک تیاری کا رہنماء کتابچہ تیار اور ت
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کہ ایریا میے ہنگایم صورتحال یک تیاری کا نوٹس لگانے کا تقاضا  
اپارٹمنٹ ےک داخلہ دروازے یک اندر جانب، اور الئر یا مشیے

۔   بیھ کیا جاتا ہے
 

A.  عمارت یک تعمیے 
 

۔ .1 عمارت  ) ارت ایک اییس عمارت ہوئے ہے جس ےک ساخنے اجزاء  عم"  فائر پروف"یا  "  غیے آتشگیے " غیے آتشگیے عمارتیے
 ہیے جو  (  کو سہارا دینے واےل اجزاء، جیےس کہ اسٹیل یا سنے واےل کنکریٹ ےک شہتیے اور فرش

یل ےس بنانی جانے ایےس میٹیے
۔اییس ع  ہیے اور اس وجہ ےس آگ ےک پھیلنے میے معاون نہیے ہونے

مارتوں میے  آگ نہیے پکڑنے یا آگ یک مزاحمت کرنے
امکان ہوتا ہے   اپارٹمنٹ ےک ایس حےص تک یہ محدود رہنے کا زیادہ  یا  اپارٹمنٹ   یک صورت میے آگ کا ایس 

ی
دیک ے آتش 

۔   لوں تک پھیلنے کا امکان کم ہوتا ہے ے وع ہوئی ہو اور اس کا دیواروں ےس باہر دوسے اپارٹمنٹس اور میے  جہاں ےس وہ س 
 

۔ایسا ہو سکتا ہے کہ عمارت ےک ساخنے  اس کا مطلب یہ نہیے کہ ایک غیے آت • شگیے عمارت آگ ےس مامون ہوئے ہے
، لکڑی ےک فرش، سجاوٹ اور  )اجزاء آگ نہ پکڑیں، لیکن عمارت میے موجود سارا سامان   ے بشمول فرنیچر، قالیے

کر سکتا  آگ پکڑ سکتا ہے اور شعےل، گرمائش اور بڑی مقدار میے دھواں اور کاربن مونو آکسائڈ پیدا  (  ذائے سامان
ھیوں ےک دروازے کھےل چھوڑ دینی گیی   ی ، خاص طور پر اگر اپارٹمنٹ یا سیے ، جو پوری عمارت میے پھیل سکیے ہیے ہے

 ہوں۔ 
 

۔ایک  .2 عمارت کا لکڑی  " غیے فائر پروف"یا " آتشگیے "آتشگیے عمارتیے
۔ایک   یل کا ڈھانچے ہوتا ہے جو آگ پکڑ لیتا ہے کا یا دیگر ایےس میٹیے

ا  آگ جو کیس  یک  اییس  عمارت  ہونی سامان ےس  پارٹمنٹ ےک جلیے 
دیواروں تک پہنچنے ہے وہ دیواروں میے پھیلنے ہوئی پوری عمارت  

۔   کو خطرے میے ڈال سکنے ہے
 

، اپنے    ےک لیے کہ آیا آپ یک عمارت یک تعمیے آتشگیے یا غیے آتشگیے ہے
یہ جانیے

۔   عمارت ےک لیے عمارت یک معلومات یک شیٹ دیکھیے

 
B.  نظام آگ ےس تحفظ ےک  

 

دگیوں کا ساغ لگا   ے  ےس تحفظ ےک نظام موجود ہو سکیے ہیے جو آتش 
ی
دیک ے تعمیے یک قسم ےس قطع نظر، آپ یک عمارت میے آتش 

۔ / سکیے اور  یا ان کو روکنے میے مدد دینے ہیے اور عمارت ےک رہائشیوں کو فوری طور پر متنبہ کر سکیے ہیے

 

 جدا ساز۔زیادہ تر اپارٹمنٹس میے شیٹ .1
ی
دیک ے  ےک مزاحم دھائے دروازے ہونے   آتش 

ی
دیک ے ، اور آتش  راک یک دیواریں اور چھتیے

ھیاں   ی ۔بہت یس عمارتوں میے احاطہ کردہ سیے ۔شیٹ راک اور  ( اپنے دیواروں اور دروازوں ےک اندر بند)ہیے  ہیے
بیھ ہوئے

 ےک مزاحم دروازے آگ ےس تحفظ ےک  
ی
دیک ے ت تک روکنے ےک  نظام ہیے جو آگ ےک پھیالؤ کو کچھ وق "  غیے متحرک" آتش 

 ہیے تاکہ 
۔  Fire Departmentلیے تیار کیی جانے  حرکت میے آ سےک اور آگ بجھانی اور عمارت ےک رہائشیوں کو بچانی

میے   • دیں۔اپارٹمنٹ  کر  بند  ہمیشہ  دروازہ  کا  اپارٹمنٹ  اپنے  وقت  نکلیے  باہر  تو  جانی  لگ  آگ  میے  اپارٹمنٹ  اگر 
 یک صورت میے اپارٹمنٹ کا دروازہ

ی
دیک ے ۔   آتش   کھال چھوڑ دینے ےس آگ اپارٹمنٹ ےک باہر پھیل سکنے ہے

ھیوں ےک دروازوں کو بالک • ی ھیوں ےک دروازوں کو ہر وقت بند  / کبیھ بیھ کھیل سیے ی ے ےس بند نہ کریں۔سیے کیس چیے
۔   رکھنا چاہینی

 
۔چھت میے موج .2  ےک لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے

نکلر ہیڈ  چھڑکاؤ نظام۔چھڑکاؤ نظام آگ پر پائے چھڑک کر اےس بجھانے ود اسی 
(sprinkler head )  وع کر دیتا آگ یک حدت کا پتہ لگاتا ہے اور خود بخود چھت میے نصب پائپ ےس پائے کا چھڑکاؤ س 

  ، میے عمارتوں  ننی  تر  زیادہ  یا،   ، ہے بجاتا  االرم  بیھ  پر  سیک  ۔یہ  ہے
۔   االرم کمپنے ےک مرکزی نگرائے اسٹیشن کو االرم نش  کرتا ہے

ی
دیک ے  آتش 

، لیکن آگ پھر  چھڑکاؤ  •  ےک لیے اچھا ہوتا ہے
آگ کو پھیلنے ےس روکنے

کا   ۔دھوئیے  ہے سکنے  کر  پیدا  دھواں  میے  مقدار  بڑی  ایک  بیھ 
ہو   ثابت  لیوا  جان  لیے  ےک  باشندوں  دوسے  ےک  عمارت  پھیالؤ 
۔باہر نکلیے وقت ہمیشہ اپارٹمنٹ ےک دروازے کو بند کر   سکتا ہے

 دیں۔ 
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و   2000 • تعمیے یک جانے  بعد ےس  گنی  ےک  بنائی  محفوظ  ذریےع  نظام ےک  چھڑکاؤ  پر  عام طور  عمارتیے  اپارٹمنٹ  ایل 
کھیل   میے  عمارتوں  ہوتا۔کچھ  نہیے  نظام  چھڑکاؤ  میے  عمارت  پوری   

ً
عموما میے  عمارتوں  یک  پہےل  ےس  ۔اس  ہیے

۔   ہیے
 کمروں یا دیگر ایریا میے جزوی چھڑکاؤ نظام ہونے

ھیوں، کمپیکیی ی  سیے
 

ےک بعد تعمیے ہونے وایل زیادہ تر بلند و باال اپارٹمنٹ عمارتیے   2009 مواصالئے نظام۔ہنگایم صورتحال ےک صوئے . 3
لوں یا    12جو   ے ، وہ پوری یک پوری ہنگایم صورتحال ےک صوئے مواصالئے نظام    125میے فٹ ےس زیادہ اونخ  ہیے

ھیوں میے اور ہر رہائیس  یونٹ میے کیس  Fire Departmentےس لیس ہیے جو   ی  مرکزی مقام،  ےک عمےل کو سیے
۔  ، ےس اعالن کرنے کا موقع دیتا ہے  عام طور پر عمارت یک الئر

 
 االرم ےک نظام۔تمام اپارٹمنٹ عمارتوں میے انفرادی اپارٹمنٹس میے دھواں االرم اور کاربن مونو آکسائڈ  . 4

ی
دیک ے آتش 

 ہیے 
 االرم ےک نظام   یہ االرم عمارت ےک (دیکھیے ( ا) 4اوپر گھریلو تحفظ ےک آالت، سیکشن )االرم ہونے

ی
دیک ے آتش 

؛ وہ    االرم یک کمپنے ےک مرکزی اسٹیشن کو مطلع نہیے کرنے
ی
دیک ے اور خود بخود آتش  نہیے ہونے  ےس منسلک 

۔   ہیے
 ضف اپارٹمنٹ میے یہ آواز پیدا کرنے

 

، لیکن وہ ان عالقوں تک محدود ہو سکیے ہیے جن کا وہ    ہیے
 االرم ےک نظام ہونے

ی
دیک ے کچھ عمارتوں میے آتش 

۔ احا  ہیے اور پوری عمارت ےک االرم چالو نہیے کرنے
 طہ کرنے

• 2009    ،  االرم ےک نظام ہیے
ی
دیک ے اپارٹمنٹ عمارتوں میے عمارت ےک آتش  ےک بعد تعمیے ہونے وایل زیادہ تر 

۔ان کمروں میے بجنے واال   یکل کمروں میے دھوئیے کا پتہ لگانے تک محدود ہیے
لیکن یہ مکینیکل اور الیکیی

، جو االرم خود کار   اسٹیشن میے نش  ہو جاتا ہے
 االرم یک کمپنے ےک مرکزی نگرائے

ی
دیک ے  Fireطریقے ےس آتش 

Department  ۔  کو اطالع دینے ہے

 ےس متنبہ کرنے ےک لیے الؤڈ سپیکرز ےک ساتھ   •
ی
دیک ے  عمارات میے عمارت ےک رہائشیوں کو آتش 

کچھ پرائے
 االرم نظام اور دسنے ُپل سٹیشن نصب ہیے ج

ی
دیک ے  ےک لیے  داخیل آتش 

و آگ ےک االرم ےک نظام کو چالو کرنے
تمام   اور  قریب  دروازے ےک  داخیل  مرکزی  پر  طور  عام  سٹیشن  ُپل  ۔دسنے  ہیے سکیے  جا  کیی  استعمال 
نگرائے   مرکزی  ےک  کمپنے  االرم یک   

ی
دیک ے آتش   

ً
عموما سٹیشن  ُپل  ۔دسنے  ہیے  

ہونے واقع  پاس  ےک  ھیوں  ی سیے
۔   سٹیشن کو خود بخود سگنل نہیے بھیجنے

 

، تو  ا   دیکھیے یا سنیے
کو کال کریں۔یہ مت فرض کریں کہ   911گر آپ ان آالت میے ےس کیس کو االرم بجانے

Fire Department   ۔  کو اطالع دے دی گنی ہے
 

 عوایم خطاب ےک نظام  .4
 

وری نہیے ہوتا، لیکن کچھ رہائیس  عمارات عوایم خطاب ےک نظام ےس لیس ہیے جو   اگرچہ عام طور پر ضے
۔عوایم خطاب ےک  کیس مرکزی   بناتا ہے ، ےس صوئے مواصالت کو ممکن  پر عمارت یک الئر مقام، عام طور 

 ہال ویز اور
ً
، اور عموما  ہیے

ھیوں میے الؤڈ سپیکروں پر مشتمل  / نظام عمارئے انیی کام ےس مختلف ہونے ی یا سیے
۔   ہیے

 ہونے
 

 ےک لیے دیکھیے 
 عمارت ےک لیے عمارت یک معلومات یک شیٹ یہ چیک کرنے

 کہ آیا  اپنے
 االرم کا نظام، ہنگایم صورتحال کا صوئے  

ی
دیک ے آپ یک عمارت میے چھڑکاؤ نظام، آتش 

۔   مواصالئے نظام یا عوایم خطاب کا نظام موجود ہے

 
C.   ( خروج ےک راسیے ) محفوظ طریقے ےس باہر نکلنا 

 

 تمام رہائیس  اپارٹمنٹ عمارتوں میے خروج 
ً
ےک کم از  (  عمارت ےس نکلیے کا راستہ)تقریبا

 ہیے 
۔خروج بہت یس مختلف اقسام ےک ہونے  ہیے

 :  کم دو راسیے ہونے
 

ھیاں۔   .1 ی ھیاں ہوئے  داخیل سیے ی  وایل سیے
تمام عمارتوں میے سیک تک ےل جانے

۔   ھیاں احاطہ کردہ یا غیے احاطہ کردہ ہو سکنے ہیے ی ۔یہ سیے  ہیے
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ھیاں کا عمارت ےس محفوظ خروج فراہم کرنے کا زیادہ امکان ہوتا   • ی ، اگر دروازوں کو بند رکھا  احاطہ کردہ سیے ہے
۔   جانی

۔آگ ےس پیدا ہونے واےل شعےل،   • ھیاں شعلوں، گرمائش اور دھوئیے ےک پھیالؤ کو نہیے روکتیے ی غیے احاطہ کردہ سیے
 نیچے  

ھیوں ےک راسیے ی لوں ےس سیے ے  ےس اوپر وایل میے
ی
دیک ے ھیوں ےس اوپر کو پہنچنے ہیے اور آتش  ی گرمائش اور دھواں سیے

۔ یک طرف محفوظ خروج    کو روک سکیے ہیے
 

ھیاں۔ .2 ی  سیے
وئے ۔اس وجہ  بیے  ہیے

ھیوں اور کوریڈورز ےک ذریعہ اپارٹمنٹوں تک رسائی فراہم کرئے ی  سیے
وئے کچھ عمارات بیے

 یک صورت میے ان ےک تحفظ میے  
ی
دیک ے ون خانہ ہیے اور ان میے گرمائش اور دھواں اکٹھا نہیے ہوتا، آتش  ےس کہ وہ بیے

طیکہ ان میے   ہیے بش 
 کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔   اضافہ کرنے

 

ھیاں۔ .3 ی  ٹاور سیے
ی
دیک ے  ہیے اور باہر یک جانب کھلیے واےل ہوا  "  ٹاور"یہ عام طور پر ایک  آتش 

ھیاں ہوئے ی ےک اندر ملفوف سیے
، جس ےس   ۔کھےل ہونی ہوا دان گرمائش اور دھوئیے کو باہر نکالیے ہیے  ہیے

دانوں ےک ذریےع عمارت ےس علیحدہ یک ہوئے
ھیاں محفوظ رہنے  ی ۔ سیے   ہیے

 

۔ .4  ےس فرار ےک راسیے
ی
دیک ے  ےس فرار  آتش 

ی
دیک ے  عمارات میے باہر یک طرف آتش 

پرائے
، جس تک کیس کھڑیک یا بالکوئے ےک ذریےع پہنچا جاتا  کا راستہ ہو سکتا ہے
جانے  کیی  استعمال  میے  اس صورت  راسیے ضف  ےک  فرار   ےس 

ی
دیک ے ۔آتش  ہے

ھیاں)چاہیئیے اگر عمارت ےس خروج ےک اصل راسیے   ی شعلوں، گرمائش    (سیے
۔   یا دھوئیے یک رکاوٹ یک وجہ ےس غیے محفوظ ہو جائیے

 

۔ .5  ےک لیے ایک ےس زائد خارچر  خارچر راسیے
 تمام عمارتوں میے باہر جانے

ً
تقریبا

۔عمارت ےک مرکزی داخیل راسیے ےک عالوہ، پہلو واےل خارچر   ہیے
راسیے ہونے

، ا  ، تہہ خانے ےک خارچر راسیے ، عقنر خارچر راسیے ھیوں ےک ذریےع  راسیے ی ور سیے
ہونا   پتہ  یہ  کو  ۔آپ  ہیے سکیے  ہو  راسیے  خارچر  واےل  جانے  ےل  تک  سیک 
چاہینی کہ کون ےس خارچر راسیے سیک یا کیس دیگر محفوظ جگہ پر نکلیے  

۔  ، اور اپنے اپارٹمنٹ ےس ان تک کس طرح پہنچا جانی  ہیے

انہیے  • اور  ہیے  سکیے  ہو  االرم  میے  راستوں  خارچر  کچھ  ےس  میے  ان 
۔   ضف ہنگایم صورتحال میے استعمال کرنا چاہینی

چھت تک رسائی ےک دروازےخارچر راسیے نہیے ہونے اور ہو سکتا ہے   •
 فراہم کریں یا نہ کریں۔چھتیے خطرناک  

وہ ملحقہ عمارتوں تک رسائی
۔ان پر   یک صورت میے

ی
دیک ے ، خاص طور پر رات یا آتش   ہیے

جگہیے ہوئے
ی پر محدود روشنے ہوئے ہے  پر گرنے ےک  عام طور  اور غیے محفوظ طور  لگیے  ٹھوکر   

اکیر اور  نہیے ہوئے  بالکل  ا 
۔چھت تک رسائی کو خارچر راسیے ےک طور پر مت استعمال کریں، ماسوانی اس ےک کہ آخری    ہیے

خطرات ہونے
 چارہ کار ےک طور پر اور وہ بیھ ضف اس صورت میے اگر کیس ملحقہ عمارت تک محفوظ رسائی موجود ہو۔ 

 

، یہ سب دیکھنے ےک لیے اپنے عمارت ےک  اپنے   عمارت ےس خروج ےک مختلف راسیے اور وہ عمارت ےس کہاں نکلیے ہیے
 لیے عمارت یک معلومات یک شیٹ چیک کریں۔ 

 
D  . یک ہنگایم صورتحال ےک نشانات 

ی
دیک ے  اپارٹمنٹ یک شناخت اور آتش 

 
یل دروازے پر آنکھ یک سطح پر واضح طور پر  تمام اپارٹمنٹس پر عمارت ےک کوریڈور میے اپارٹمنٹ ےک مرکزی داخ

۔یہ  ے رسپونڈرز کو ہنگایم صورتحال میے آپ ےک   Fire Departmentاپارٹمنٹ نمیر لکھا ہونا چاہینی اور دیگر اولیے
 اپارٹمنٹ کو ڈھونڈے میے مدد دے گا۔ 

 

رٹمنٹ نمیر چسپاں اس ےک عالوہ، اب بہت یس اپارٹمنٹ عمارتوں ےس فرش یک سطح پر دروازے یک چوکھٹ پر اپا
روشن   یا  انعکایس  ۔یہ  کیا جاتا ہے تقاضا  کا  ہوا ہونے  لکھا  نشانات"یا  ہنگایم صورتحال ےک   یک 

ی
دیک ے  Fire"  آتش 

Department    جب آنکھوں یک 
ی
اپارٹمنٹ کو ڈھونڈے میے مدد دیں ےک  یا دھوئیے ےک دوران آپ ےک 

ی
دیک ے کو آتش 

۔تمام ڈ 
ی
لہ اپارٹمنٹ اور تمام اپارٹمنٹ عمارتیے  سطح پر دروازے ےک نمیر نظر نہیے آئیے ےک ے پلیکس اور دیگر کثیے میے

ل پر   ے ، ان ےس اپارٹمنٹ اور    8جو چھڑکاؤ نظام ےک تحت محفوظ کردہ نہیے ہیے اور ایک میے ےس زائد اپارٹمنٹ ہیے
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 یک ہنگایم صورتحال ےک نشاناب نصب کرنے کا تقاضا  
ی
دیک ے ھیوں ےک دروازوں یک چوکھٹوں پر ہنگایم آتش  ی کیا  سیے

۔مزید معلومات ےک لیے سیکشن  ۔ 7جاتا ہے  ، ہنگایم صورتجال یک تیاری ےک وسائل دیکھیے
 

اس بات کو یقینے بنائیے کہ آپ کا اپارٹمنٹ نمیر اپارٹمنٹ ےک دروازے پر موجود ہو۔چیک کریں کہ آیا آپ یک  
۔   یک ہنگایم صورتحال ےک نشانات الزیم ہیے

ی
دیک ے  اپارٹمنٹ عمارت میے آتش 

 

6.  
ی

دیک ے  یک ہنگایم صورتحال میے کیا کیا جانی   آتش 
ی

دیک ے  یا غیے آتش 
 

A.  دگیاں ے  آتش 
 

 ،  یک صورت میے
ی

دیک ے ےک عمےل یک ہدایات پر عمل کریں۔تاہم، کچھ اییس ہنگایم صوربحال بیھ ہو سکنے ہے   Fire Departmentآتش 

 پہےل اپنے آپ کو اور اپنے گھرانے ےک  ےک عمےل ےک موقع پر پہنچنے یا رہنمائی فراہم کر سکیے ےس  Fire Departmentجس میے آپ کو  

 ےک لیے کیس الئحہ عمل ےک بارے میے فیصلہ کرنا پڑے۔ 
 دوسے افراد کو بچانے

 
 یک ہنگایم صورتحال میے حفاظنے ہدایات  .1

ی
دیک ے  آتش 

 
۔براہ کرم نوٹ کریں ک  میے مدد دینا ہے

انتخاب کرنے ہ کوئی بیھ  مندرجہ ذیل ہدایات کا مقصد آپ کو محفوظ ترین الئحہ عمل کا 
؛ آپ کو حاالت ےک تحت محفوظ ترین الئحہ عمل ےک   واےل حاالت کا احاطہ نہیے کر سکتیے

ہدایات تمام ممکنہ عوامل اور تبدیل ہونے
 بارے میے خود فیصلہ کرنا ہو گا۔  

۔بوکھالہٹ کا شکار مت ہوں۔جتنے جلدی ممکن ہو سےک   • واال عملہ االرم بجنے پر منٹوں ےک    کو مطلع کریں۔آگ بجھانے   Fire Departmentپرسکون رہیے

 ےک موقع پر پہنچ جانی گا۔
ی
دیک ے  اندر آتش 

 آپ ےک اپارٹمنٹ ےک •
ی
دیک ے ل پر آتش  ے ، عام طور پر آپ ےک اپارٹمنٹ ےک نیخ  وایل میے    کیونکہ شعےل، گرمائش اور دھواں اوپر یک طرف اٹھنے ہیے

ی
دیک ے ل پر آتش  ے اوپر وایل میے

۔   ےس کہیے زیادہ خطرناک ہو ئے ہے
دگیوں کو آسائے ےس یا محفوظ طریقے ےس بجھایا نہیے جا سکتا۔جبآ • ے  پر قابو پانے یک اپنے صالحیت میے مبالغہ نہ کریں۔زیادہ تر آتش 

ی
دیک ے ی ےک ساتھ   تش  ے آگ تیے

، تو یقینے بنائیے کہ آپ ےک پاس  ہیے
، تو اےس بجھانے یک کوشش مت کریں۔اگر آپ آگ بجھانے یک کوشش کرنے وع ہو جانی کمرے ےس بحاظت باہر نکلیے کا    پھیلنا س 

 واضح راستہ موجود ہو۔ 
 ےک لیے باہر نکلیے ہونی تمام دروازوں کو بند  •

، تو آگ کو محدود کرنے  ہیے
 ےک دوران عمارت ےس باہر نکلیے کا فیصلہ کرنے

ی
دیک ے ۔کبیھ بیھ لفٹ    اگر آپ آتش   جائیے

کرنے
لوں ےک درمیان رک سکنے ہے یا آپ کو  ے ۔  استعمال نہ کریں۔لفٹ میے  وہاں ےل جا سکنے ہے جہاں آگ ہو، اور یہ دھوئیے یا گرمائش ےس بھر سکنے ہے

۔اگر آپ بھاری دھوئیے یک صورتحال میے پھن • ، تو  جلنے ہوئی اشیاء ےس نکلیے وایل گرمائش، دھوئیے اور گیسوں ےس آپ کا دم بہت جلد گھٹ سکتا ہے  ہیے
س جانے

۔ فرش پر لیٹ جائیے اور اپنا س فرش ےک قریب رکھ وع کر دیں۔اپنے ناک ےک ذریےع سانس لینے ہونی چھونی چھونی سانس لیے  نے ہونی گھسٹنا س 
، اپنے چہرے اور پھیپھڑوں کو محفوظ رکھنے  • ے پر لیٹ جائیے ، زمیے  تو بھاگیے مت۔جہاں آپ ہیے وہیے رک جائیے

وں کو آگ لگ جانی ی  ےک لیے اپنے چہرے  اگر آپ ےک کی 
وع کر دیں۔کو ہاتھوں ےسڈھانپ لیے اور شعلو   ےک لیے لڑھکنا س 

 ں کو بجھانے
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 ہوئی ہے 
ی
 :  اگر آگ آپ ےک اپارٹمنٹ میے لگ

۔  •  جس کمرے میے آگ ہو اس کا دروازہ بند کر دیں اور اپارٹمنٹ ےس باہر نکل جائیے

۔  •  یقینے بنائیے کہ سب لوگ آپ ےک ساتھ اپارٹمنٹ ےس باہر نکل جائیے

۔  •  اپنے چابیاں ساتھ ےل لیے

۔ اپارٹمنٹ کا در  •  وازہ بند کر دیں لیکن تاال مت لگائیے

ھیوں کا استعمال کریں جو دھوئیے ےس پاک ہوں۔  • ی  ےک لیے اییس قریب ترین سیے
 عمارت ےس باہر نکلیے

 لفٹ مت استعمال کریں۔  •

، تو   • ،    911جیےس یہ آپ محفوظ مقام پر پہنچیے کو کال کریں۔یہ فرض نہ کر لیے کہ آگ یک اطالع دی جا چگ ہے
۔ جب تک کہ آگ    بجھانے واال عملہ موقع پر پہنچ نہ جانی

۔اگر کوئی شخص کم ہو تو آگ بجھانے   •  ےک افراد ےک ساتھ جا ملیے
عمارت ےس باہر پہےل ےس ےط شدہ جگہ پر اپنے گھرانے

۔   واےل عمےل کو بتائیے
 

 ہوئی ہے 
ی
 (: غیے آتشگیے یا فائر پروف عمارتوں میے )  اگر آگ آپ ےک اپارٹمنٹ میے نہیے لگ

اپا  • اندر رہیے  اپنے  پناہ)رٹمنٹ ےک  ، ماسوانی اس ےک کہ حاالت  (  موقع پر  ہدایات سنیے رہیے  واےل عمےل یک 
اور آگ بجھانے

۔   خطرناک نہ ہو جائیے

اگر آپ کو اپنے اپارٹمنٹ ےس نکلنا یہ پڑے، تو پہےل اپارٹمنٹ ےک دروازے اور دروازے ےک دسیے یک گرمائش کو محسوس   •
، تو  ، گرمائش یا آگ ےک لیے ہال وے کا معائنہ کریں۔   کریں۔اگر وہ گرم نہیے ہیے  دروازے کو ہلکا سا کھولیے اور دھوئیے

، تو اپنے اپارٹمنٹ میے آگ لگیے ےک بارے میے اوپر بیان   • اگر آپ اپنے اپارٹمنٹ ےس محفوظ طریقے ےس باہر نکل سکیے ہیے
 کردہ ہدایات پر عمل کریں۔ 

، تو  اگر آپ اپنے اپارٹمنٹ یا عمارت ےس محفوظ طر  • کو کال کریں اور انہیے اپنا پتہ،   911یقے ےس باہر نہیے نکل سکیے ہیے
۔  ل، اپارٹمنٹ نمیر اور اپنے اپارٹمنٹ میے موجود لوگوں یک تعداد بتائیے ے  میے

اپنے اپارٹمنٹ ےک دروازوں کو گیےل تولیوں یا چادروں ےک ساتھ سیل کریں، اور ہوا گزرنے ےک راستوں یا ایےس دوسے   •
 و بند کر دیں جہاں ےس دھواں داخل ہو سکتا ہو۔ سوراخوں ک

کھڑکیوں کو چند انچ اوپر اور نیچے ےس کھول دیں، ماسوانی اس ےک کہ نیچے ےس شعےل اور دھواں آ رہا ہو۔کوئی کھڑکیاں   •
 نہ توڑیں۔ 

 کھڑیک کھولیے اور آگ بجھانے  •
 ےک لیی خطرناک نظر آ ریہ ہو، تو کوئی

ی
والوں یک توجہ  اگر اپارٹمنٹ میے صورتحال زندیک

۔    ےک لیی تولیہ یا چادر لہرائیے
 حاصل کرنے

، تو فرش پر لیٹ جائیے اور اپنے ناک ےک ذریےع چھونی چھونی   • اگر مدد آنے ےس قبل دھوئیے یک صورتحال بدتر ہو جائے ہے
س پر چےل جائیے   یا ٹیے

، گرمائش یا آگ ےک ماخذ ےس پرے کیس بالکوئے ۔اگر ممکن ہو، تو دھوئیے  ۔ سانس لیے
 

 ہوئی ہے 
ی
 (: آتشگیے یا غیے فائر پروف عمارتوں میے ) اگر آگ آپ ےک اپارٹمنٹ میے نہیے لگ

، تو دروازے کو ہلکا   • اپنے اپارٹمنٹ ےک دروازے اور دروازے ےک دسیے یک گرمائش کو محسوس کریں۔اگر وہ گرم نہیے ہیے
، گرمائش یا آگ ےک لیے ہال وے کا معائنہ کریں۔   سا کھولیے اور دھوئیے

اپارٹمنٹ میے آگ لگیے ےک بارے میے اوپر بیان کردہ ہدایات پر   • اپنے  ، تو  اگر آپ محفوظ طریقے ےس ایسا کر سکیے ہیے
۔   عمل کرنے ہونی اپنے اپارٹمنٹ اور عمارت ےس باہر نکل جائیے

ل پر موجود لوگوں ےک دروازے بجا کر ان کو  • ے چوکنا کرنے    عمارت ےس باہر نکلیے ےک راسیے یک طرف جانے ہونی اپنے میے
۔   جائیے

ھیاں محفوظ نہیے ہیے اور آپ کو آگ ےس بچنے ےک راسیے تک   • ی ، گرمائش یا آگ یک وجہ ےس ہال وے یا سیے اگر دھوئیے
 بڑھیے اور  

ے
، تو عمارت ےس باہر نکلیے ےک لیے اےس استعمال کریں۔آگ ےس بچنے ےک راسیے پر محتاط طور پر آگ رسائی ہے

 بچوں کو اٹھا لیے 
۔ ہمیشہ چھونی  یا ان کا ہاتھ پکڑ کر رکھیے

، تو   • ھیاں یا آگ ےس بچنے کا راستہ استعمال نہیے کر سکیے ہیے ی ل،    911اگر آپ سیے ے کو کال کریں اور انہیے اپنا پتہ، میے
۔   اپارٹمنٹ نمیر اور اپنے اپارٹمنٹ میے موجود لوگوں یک تعداد بتائیے

اتھ سیل کریں، اور ہوا گزرنے ےک راستوں یا ایےس دوسے  اپنے اپارٹمنٹ ےک دروازوں کو گیےل تولیوں یا چادروں ےک س •
 سوراخوں کو، جہاں ےس دھواں داخل ہو سکتا ہو، پالسٹک یا ڈکٹ ٹیپ ےک ساتھ بند کر دیں۔ 

کھڑکیوں کو چند انچ اوپر اور نیچے ےس کھول دیں، ماسوانی اس ےک کہ نیچے ےس شعےل اور دھواں آ رہا ہو۔کوئی کھڑکیاں   •
 نہ توڑیں۔ 

 کھڑیک کھولیے اور آگ بجھانے واےل عمےل یک توجہ   •
 ےک لیے خطرناک نظر آنے ہوں، تو کوئی

ی
اگر اپارٹمنٹ میے حاالت زندیک

۔   ےک لیے تولیہ یا چادر لہرائیے یا سینی بجائیے
 حاصل کرنے
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، تو فرش پر لیٹ جائیے اور اپنے ناک ےک ذر  • یےع چھونی چھونی  اگر مدد آنے ےس قبل دھوئیے یک صورتحال بدتر ہو جائے ہے
۔  س پر چےل جائیے  یا ٹیے

، گرمائش یا آگ ےک ماخذ ےس پرے کیس بالکوئے ۔اگر ممکن ہو، تو دھوئیے  سانس لیے

 
 انخالء میے معاونت  . 2

 ایک منصوبہ تیار کرنا چاہینی اور اس  
ی

 تو آپ کو پیشگ
ی
اگر آپ کو عمارت ےس انخالء میے مدد درکار ہو یک

 ےک لیے ک
۔مزید  بات کو یقینے بنانے ، معاونوں ےک ایک نیٹ ورک کا بندوبست کرنا چاہینی ہ آپ باہر نکل سکیے

، سیکشن  ورت ہوئے ہے دیکھیے 2معلومات ےک لیے  ، لوگ جن کو مدد یک ضے

 : اپنا منصوبہ تیار کرنے وقت، مندرجہ ذیل عوامل کو زیر غور الئیے 
 

۔ہنگایم صورتحال یک انخالء میے سب ےس زیادہ عام مسئلہ چلیے ےک قابل نہ ہونا یا چل • یے میے دشواری ہونا ہے
، لیکن آگ یا بجیل یک بندش ےک دوران    ےک لیے لفٹ استعمال یک جا سکنے ہے

زیادہ تر حالتوں میے عمارت ےس نکلیے
۔   نہیے

 

 یک ہنگایم صورتحال میے عمارت ےک اندر یہ   •
ی
دیک ے ل پر منتقل ہونا یا غیے آتش  ے

 یک صورت میے نیچے وایل میے
ی
دیک ے آتش 
۔  کہیے   ےک لیے کافے ہو سکتا ہے

 اور منتقل ہونا آپ کو نقصان ےس بچانے
 

پھلگ   • ہلگ  میے  اپارٹمنٹ  اپنے  تو   ، ہیے  
استعمال کرنے کا  ڈیوائس  وایل  موٹر  دیگر  یا  اسکوٹر   ، اگر آپ وہیل چییی

 یک صورت میے 
دوسے    سفری وہیل چییی یا انخالء یک کریس رکھنے پر غور کریں تاکہ لفٹ استعمال میے نہ ہونے

۔   ان کو دکھائیے کہ یہ کس طرح کام کرئے ہے
ی
 لوگوں ےک لیے آپ یک مدد کرنا آسان ہو۔جو آپ یک مدد کریں ےک

 

۔اگر آپ اور جو لوگ آپ یک  • ور ہوتا ہے ھیوں ےس نیچے ےل کر جانا ناممکن نہیے تو مشکل ضے ی کیس کو اٹھا کر سیے
، ت ، سوچنے ہیے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے و اپنے آپ کو ایےس مختلف طریقوں ےس آشنا کریں جن ےس  مدد کر سکیے ہیے

سیکشن   لیے  ےک  معلومات  ۔مزید  سکتا ہے جا  اٹھایا  کو  وسائل  7کیس شخص  تیاری ےک  یک  ہنگایم صورتجال   ،
۔   دیکھیے

 

 یا دوسی ہنگایم صورتحال ےس پرے  
ی
دیک ے ، تو آخری چارہ کار ےک طور پر آتش  اگر آپ انخالء ےک قابل نہیے ہیے

ھیاں ہو  محفوظ تر  ی اپارٹمنٹ یا سیے اپارٹمنٹ، کیس پڑویس کا  اپنا  ۔یہ آپ کا   میے منتقل ہو جائیے
ین عالقے

ھیوں ےک نزدیک پناہ گاہ ےک طور پر تیار کیا گیا ایک ٹییل فون واال کمرہ   ی ۔کچھ ننی عمارات میے سیے سکنے ہیے
 ےک لیے  

۔اپنے صورت حال یک اطالع دینے کو    911یا دوسوں کو کہیے کہ  ) کو کال کریں    911موجود ہو سکتا ہے
 ۔(کال کریں

 
B.  طنر ہنگایم صورتحال 

 

۔اگر آپ یا آپ ےک خاندان ےک   طنر ہنگایم صورتحال ےک لیے پہےل ےس منصوبہ بندی کرنے ےک لیے کچھ وقت نکالیے
 ےک لیے ہنگایم ایمبول 

ینس  کیس فرد یا پڑویس کو اییس طنر حالت کا سامنا ہوتا ہے جس ےک لیے ہسپتال تک جانے
؟  ورت ہوئے ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہینی  ٹرانسپورٹ یک ضے

 

اور وہ معلومات جو   انتبایہ عالمات  ایمرجنیس یک  آگایہ   911طنر  بارے میے  ان ےک  گا،  آپرییی آپ ےس پوچھے 
حاصل کریں۔ایےس افراد ےک فون نمیر پہنچ میے رکھیے جن کو آپ کال کر ےک ہنگایم رسپونڈرز ےس ملیے اور انہیے  

۔   کا کہہ سکیے
 براہ راست مریض ےک پاس ےل جانے

 
 : انتبایہ عالمات۔طنر ہنگایم صورتحال یک انتبایہ عالمات مندرجہ ذیل ہیے  .1
 

 جل جانا یا دھواں اندر جانا  •

 خون کا بہنا جو رک نہ رہا ہو  •

 سانس لینے ےک مسائل، جیےس سانس لینے میے مشکل یا سانس چڑھنا  •
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اہٹ، جاگیے میے مشکل  ذہنے حالت میے تبدییل، جیےس غیے  •  معمویل رویہ، گھیر

 میے درد  •
 چھائے

 دم گھٹنا  •

•  
ے
 کھانیس میے خون یا خون یک ق

 نر ہویس   •

 خودکیس  یا قتل کرنے کا احساس  •

 س یا ریڑھ یک ہڈی یک چوٹ  •

 سخت یا مسلسل الٹیاں •

 جسم میے کہیے بیھ اچانک، شدید درد  •

 اچانک س چکرانا، کمزوری یا بصارت میے تبدییل  •

ے نگل لینا کوئی زہری •  یل چیے

 پیٹ ےک اوپر واےل حےص میے درد  •
 

  911کو کال کریں۔اگر آپ یا آپ ےک گھرانے ےک کیس فرد ےک اوپر بیان کردہ عالمات کا سامنا ہو، تو فوری طور پر   911 .2
 ےک لیے تیار رہیے  911کو کال کریں۔

 :  آپرییی کو مندرجہ ذیل معلومات فراہم کرنے
 

یٹ اور اپارٹمنٹ نمیر شامل ہو۔ عمارت کا پتہ، جس میے قریب ت •  رین کراس اسیی

ین داخیل راستہ۔  •  ےک لیے عمارت کا بہیے
، وہاں تک پہنچنے  جہاں آپ موجود ہیے

 بیمار افراد یک تعداد اور عمارت ےک اندر یا باہر آپ کا بالکل درست مقام۔ •

،    / لینا  مثال ےک طور پر خون کا بہنا، سانس) یا موجودہ حالت  / آپ یک اہم ترین عاللت اور • نہ سانس لینا، بیہویس 
ہ   ۔ (وغیے

، جیےس کہ قوت سماعت کا نقص، اندھا پن یا   • کوئی بیھ معذوری جس ےس ہنگایم رسپونڈرز کو آگاہ ہونا چاہینی
محدود بصارت، یا ادرایک معذوری، جو ہنگایم رسپونڈرز یک آپ ےک ساتھ بات چیت کرنے یک صالحیت کو متاثر  

۔ 
ی
 کرے یک

۔ گھرانے ےک   / خاندان •  کیس فرد کو اپنے ساتھ رکھیے
 

کو کال کرنے ےک بعد، عمارت ےک عمےل کو مطلع کریں کہ آپ نے ایمبولینس ےک لیے    911عمارت ےک عمےل کو مطلع کریں۔ .3
۔ان ےس کہیے کہ وہ ہنگایم رسپونڈرز ےس مالقات کریں، انہیے عمارت ےک اندر آنے دیں اور آپ ےک    911 کو کال یک ہے

،  اپارٹمنٹ کو تالش کر  میے ان یک مدد کریں۔اگر آپ ےک ہاں عمارت کا عملہ نہیے ہے یا آپ ان ےس رابطہ نہیے کر سکیے
نے

 تو خاندان ےک کیس فرد یا پڑویس ےس کہیے کہ وہ ہنگایم رسپونڈرز ےس مےل اور ان یک معاونت کرے۔ 

C  . ے ےس متعلقہ ہنگایم حاالت  یوٹیلٹیے
 

ے میے خلل میے بجیل یک بندش، کاربن   ڈائی آکسائیڈ ےک اخراج، گیس ےک رساؤ اور پائے ےک رساؤ شامل یوٹیلٹیے
۔  ۔وہ ایک اپارٹمنٹ، ایک عمارت یا بالک یا پورے شہر کو متاثر کر سکیے ہیے  ہیے

 
 بجیل یک بندش  .1

 

 تیاری
ی

 : پیشگ
۔  • یاں رکھیے

 اپنے اپارٹمنٹ میے فلیش الئٹس اور فالتو بییی

•  
ی
دیک ے ۔موم بتیاں ےک محفوظ استعمال ےک   موم بتیوں ےک استعمال ےس گریز کریں جو آتش  وع کر سکنے ہیے س 

۔ 7بارے میے مزید معلومات ےک لیے سیکشن   ، ہنگایم صورتحال یک تیاری ےک وسائل دیکھیے

، تو بجیل کا بیک اپ  • ورت ہوئے ہے  ہیے جن کو بجیل یک ضے
اگر آپ ایےس طنر آالت پر انحصار کرنے

    ذریعہ حاصل کرنے پر غور کریں۔  اپنے یوٹیلنی 
ی
کمپنے ےس پوچھیے کہ آیا آپ ےک طنر آالت آپ کو زندیک

 ہیے جن ےس بجیل یک ہنگایم    (  LSE)آالت   کو برقرار رکھنے واےل
ےک صارف ےک طور پر اندراج کا اہل بنانے

 ۔ ، ہنگایم صورتحال یک تیاری ےک وسائل مالحظہ کریں7صورتحال میے رابطہ کیا جانی گا۔  سیکشن 

۔ اپنا سیل فون کو چارج ر  • ، تو اےس بیھ مکمل طور پر چارج رکھیے ی پیک ہے ۔اگر آپ ےک پاس ایک بییی  کھیے
 

 : بجیل یک بندش ےک وقت
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 ےک لیے اپنے یوٹیلنی کمپنے   •
، ہنگایم صورتحال  7کو فوری طور پر کال کریں۔سیکشن  بندش یک اطالع دینے

 یک تیاری ےک وسائل مالحظہ کریں۔ 

 ےس بچنے ےک •
ے
 لیے جو آپ ےک بجیل ےک سکٹ اور اپالئینشے کو نقصان پہنچا  بجیل ےک کرنٹ میے اچانک اضاق

۔   ہیے
، ایےس تمام اپالئینشے کو بند کر دیں جو سوس بحال ہونے پر خود کار طریقے ےس آن ہو جانے  سکتا ہے

 ےک لیے ریفریجرییی اور فریزر ےک دروازوں کو جتنا ممکن ہو سےک بند کر  •
غذائی اشیاء کو خراب ہونے ےس بچانے

۔ رک  ھیے

۔  •  اندرون خانہ استعمال نہ کریں۔وہ کاربن مونو آکسائڈ یک خطرناک سطح پیدا کر سکیے ہیے
ییی  جیے

ے یا منی ےک تیل واےل ہییی یا گرل اندرون خانہ استعمال نہ کریں۔  •  پروپیے

 کاربن مونو آکسائیڈ کا اخراج .2
 

اور سازوسامان  (  CO) کاربن مونو آکسائڈ   اپالئینشے  پائے ےک ہییی ج)ایندھن جالنے واےل  اور گرم  بھٹیاں  ،  ( یےس چولہے، 

۔ان اپالئینشے یک جانب ےس   آتش دانوں اور گاڑی ےک ایگزہاسٹ پائپوں ےس پیدا ہونے وایل ایک نر رنگ اور نر بو گیس ہے

۔ا  ، اخراچر پائپ یا دیگر ذریعوں ےس گھر ےس باہر خارج کیا جانا چاہینی یک  پیدا ہونے وایل کاربن مونو آکسائیڈ کو چمنے

، بسااوقات ماخذ ےس بہت ساری   بند یا ٹوئی ہوئے چمنے یا اخراچر پائپ کاربن مونو آکسائڈ ےک عمارت میے داخل ہونے

۔  لیے دور، کا باعث بن سکتا ہے ے
 میے

 

۔ان میے س درد، س چکرانا، تھکاوٹ، چھائے کا درد،    ہیے
کاربن مونو آکسائڈ ےک تسمم یک عالمات نزےل یک طرح ہوئے

۔ متیل شامل  ۔اگر فوری طور پر تدارک نہ کیا جانی تو یہ موت کا سبب بن سکتا ہے  ہو سکیے ہیے

 

 : اگر آپ کو کاربن مونو آکسائیڈ ےک تسمم کا شبہ ہو، تو
 کھڑکیاں کھول دیں۔  •

۔  •  عمارت ےس باہر نکل جائیے

 کو کال کریں۔   911محفوظ مقام پر پہنچنے یہ   •

 اپنے مقایم یوٹیلنی کمپنے کو کال کریں۔  •
 

 س ےک رساؤ گی .3
 

پائپوں ےک ذریےع آنے وایل   یوٹیلنی کمپنے ےس  لیے  ے خشک کرنے ےک  ی اور کی   
پکانے اپارٹمنٹس کھانا  بہت سارے 

۔اگر اس کا رساؤ ہو اور یہ کیس   ے ہوئے ہے ۔قدرئے گیس آتشگیے اور دھماکہ خیے  ہیے
قدرئے گیس استعمال کرنے

، تو ایک چنگاری اس   ، جس ےس دھماکہ ہو سکتا  اپارٹمنٹ یا کمرے میے جمع ہو جانی میے آگ لگا سکنے ہے
۔   اور آگ لگ سکنے ہے

 

وایل بو ڈایل  "  خراب انڈوں"پائپوں میے آنے وایل قدرئے گیس میے یوٹیلنی کمپنے یک طرف ےس ایک مخصوص،  
، تو ۔اگرآپ کو قدرئے گیس یک بو آنی  : جائے ہے

۔کیس چنگاری ےس آگ  اپارٹمنٹ میے اپنے سیل فون سمیت کوئی بیھ بجیل ےک سوئچ یا بر  •  آالت نہ چالئیے
فے

۔   لگ سکنے ہے

 تمباکو نویس  نہ کریں اور تمباکو نویس  ےک کیس بیھ مواد کو فوری طور پر بجھا دیں۔  •

 گھرانے ےک تمام افراد ےک ساتھ عمارت ےس انخالء کریں۔ / اپنے خاندان •

 ےک لیے  •
 کو کال کریں۔   911باہر پہنچنے پر ہنگایم صورتحال یک اطالع دینے

۔ (  ایف) 6مارتوں میے دھماکوں ےک بارے میے مزید معلومات ےک لیے سیکشن  ع •  دیکھیے
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 پائے کا رساؤ یا خلل  .4
 

۔   بجیل یک وائرنگ میے پائے ےک رساؤ ےس آگ لگ سکنے ہے
 

، تو فوری طور پر مرمت کا ( یا آپ ےک اپارٹمنٹ ےس دیگر تک) اگر آپ ےک اپارٹمنٹ میے  • پائے کا رساؤ ہو رہا ہے
 ےک لیے کہیے بندوبست ک 

 ۔ (جیسا قابل اطالق ہو )ریں یا عمارت ےک مالک یا مینیجر کو ایسا کرنے

، تو  •  کو کال کریں۔   911اگر پائے چھت یا دیواروں میے بجیل یک وائرنگ میے داخل ہو رہا ہے

، تو اس ےک بارے میے   •  نہیے آ رہا یا پائے کا پریش  بہت کم ہے
یڈیو ریےل  و ) کو اطالع دیں    311اگر آپ ےک ہاں پائے

 ۔ (TTY:212-504-4115؛  9675-639-212: سوس ےک لیے 

، تو اس ےک بارے میے   •  ےک معیار ےک بارے میے تشویش ہے
کو اطالع دیں۔وسیع    311اگر آپ کو پینے ےک پائے

 ےک لیے  
 یک ہنگایم صورتحال ےک بارے میے سکاری رہنمائی

یا مقایم ریڈیو    Notify NYCپیمانے پر پینے واےل پائے
۔ اور  ے ےس آگایہ لینے رہیے  ئی وی سٹیشیے

، تو   • ، یا آپ کو شبہ ہو کہ پائے یک بڑی الئن ٹوٹ گنی ہے  دیکھیے
ے یا سیک ےس پائے نکلیے ہونی   311اگر آپ زمیے

 ۔ (TTY:212-504-4115؛  9675-639-212: ویڈیو ریےل سوس ےک لیے )کو کال کریں 
 

D .  موسمیائے ہنگایم صورتحال 
 

 انتہائی گریم. 1
 

 نہیے لگا ہوا۔شیے  گریم یک  
لہر ےک دوران آپ کا اپارٹمنٹ غیے محفوظ ہو سکتا ہے اگر اس میے اییی کنڈیشیے
۔  ، بزرگ اور بیمار افراد خاص طور پر شدید گریم ےک اثرات کا شکار ہو سکیے ہیے  خوار بچے

 

ے ےس آگایہ لینے   Notify NYCشدید گریم ےک انتبہات ےک لیے  ۔یا مقایم ریڈیو اور ئی وی سٹیشیے   رہیے
 

 گریم یک ہنگایم صورتحال میے 
 : انتہائی

 

عمارت ےک مالک یک منظوری ےک ساتھ، ایک یا زائد اییی کنڈیشیے خریدیں اور نصب کریں۔اییی کنڈیشیے ضف   •
 مقدار میے بجیل فراہم کر سےک۔اس بات کو یقینے  

اپارٹمنٹ یک برفے وائرنگ کافے اگر  تب یہ نصب کریں 
ز خریدیں، ان کو آپ ےک اپارٹمنٹ یک برفے وائرنگ یک جانب ےس فراہم کردہ  بنائیے کہ آپ جو اییی کن ڈیشیے

ز ایک تربیت یافتہ اور تجربہ کار شخص یک جانب ےس   ورت نہ ہو۔اییی کنڈیشیے بجیل ےس زیادہ بجیل یک ضے
 جائیے اور نیچے والوں ےک لیے 

 چاہیئیے تاکہ وہ عمارت ےک ساتھ محفوظ طریقے ےس لگانی
 خطرہ  نصب کیی جانے
 نہ پیدا کریں۔ 

، اییی کنڈیشیے وایل جگہ پر گزاریں۔یہ کیس دوست یا پڑویس   • جتنا زیادہ وقت ہو سےک، خاص طور پر دن میے
۔   کا اپارٹمنٹ، کوئی ریستوران یا اسٹور، یا کولنگ سنیی ہو سکتا ہے

 کنڈیشنڈ عوایم سہولیات میے ک •
، نیویارک شہر اییی ولنگ سنیی چالتا  شدید گریم یک ہنگآیم صورتحال میے

یا   مقایم کولنگ سنیی  ہنگایم صورتحال میے  ۔شدید گریم یک  ہیے دستیاب ہو سکیے  تاالب بیھ  ۔عوایم  ہے
لیے   لیے ) پر کال کریں    311تاالب تالش کرنے ےک  -TTY:212-504؛  9675-639-212: ویڈیو ریےل سوس ےک 

 مالحظہ کریں۔   NYC.gov/emergencymanagementیا ( 4115

۔ مشقت طلب کا  •  م ےس بچیے

وبات ےس گریز کریں۔  • ے واےل مش  ۔الکوحل اور کیفیے  پئیے
 زیادہ پائے

، تو شدید گریم ےک دوران جب آپ اپنے اپارٹمنٹ میے  :  بجیل یک بچت کریں • اگر آپ ےک پاس اییی کنڈیشیے ہے
وری اپالئینشے کو بند کر دیں۔    78موجود ہوں تو اس کو   ، اور غیے ضے  ڈگری ےس کم پر نہ رکھیے
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 فائے طوفان اور دیگر سمائی موسمیائے طوفان بر  .2
 

جاتا   دیا  مشورہ  کا  لینے  پناہ  میے  گھروں  اپنے  کو  پرعوام  طور  عام  دوران  ےک  طوفان  موسمیائے  سمائی 
ورت پڑنے پر    ہیے اور ضے

۔اپارٹمنٹ عمارات عام طور پر طوفان ےک دوران ایک محفوظ ماحول فراہم کرئے ہے
۔ لوگ کنی دن اندرون خانہ رہ س   کیے ہیے اگر وہ کھانا اور دیگر سامان مناسب طور پر فراہم کر سکیے

 
 شدید بارش، ساحلی طوفان اور سمندری طوفان  .3

 

طوفان  جیےس  صورتحال،  ہنگایم  موسمیائے  یک  شدت  انتہائی 
بادوباراں، میے سنی یک انتظامیہ عالقے ےس انخالء کا حکم دے سکنے  

بلند و باال عمارت میے   ۔اگر آپ کیس  ، خاص طور پر ہے رہنے ہیے
ل پر، تو کھڑکیوں ےس دور رہیے کیونکہ  10 ے ویں یا اس ےس اوپر یک میے

ل پر منتقل   ے ، یا نیچے وایل میے شیےس  ٹوٹ کر چکنا چور ہو سکیے ہیے
۔   ہو جائیے

 

 تیاری 
ی
 : پیشگ

اں ےک وجہ  ساحیل طوفان یا طوفان بادوباراں ےس پہےل معلوم کریں کہ آیا آپ نیویارک سنی ےک طوفان بادوبار  •
سیکشن   لیے  ےک  معلومات  ۔مزید  رہنے نہیے  تو  میے  زون  واےل  انخالء  ےک  7ےس  تیاری  یک  صورتجال  ہنگایم   ،

 مالحظہ کریں۔   NYC.gov/knowyourzoneوسائل دیکھیے یا 

اپنا گھر تیار کریں۔ بیرونی اشیاء کو محفوظ بنائیں، کھڑکیاں اور بیرونی دروازے محفوظ طریقے سے بند  •

  تی اشیاء کو اوپری منزل پر لے جائیں، اور اپنے جنریٹر کو ایندھن کے ساتھ اوپر رکھیںکریں، قیم
۔  •  اپنا انخالء کا بیگ تیار رکھیے

۔خاندان یا دوستوں ےک ساتھ   •
ی
 یک صورت میے آپ کہاں جائیے ےک

یہ جانیے کہ انخالء کا حکم نامہ جاری ہونے
 کو کال کریں۔   311لومات ےک لیے  رہیے یا طوفان ےس پہےل، اس ےک دوران یا بعد میے مع

ٹرانسپورٹ کا   • ، تو جیےس ہدایت یک جانی ویسا یہ کریں۔اگر ممکن ہو تو عوایم  انخالء کا حکم دیا جانی اگر 
استعمال کریں۔اس بات کو ذہن میے رکھیے کہ طوفان آنے ےس کنی گھنیی پہےل یہ عوایم ٹرانسپورٹ بند ہو  

۔   سکنے ہے

ورت ہو اور آپ انخالء ےک زون میے ہوں، تو یقینے بنائیے  اگر آپ کو انخالء ےک لیے ل • فٹ استعمال کرنے یک ضے
۔عمارات ےک    ےک لیے لفٹ سوس بند کیی جانے ےس قبل آپ انخالء مکمل کر لیے

کہ لفٹوں کو سیالب ےس بچانے
مالکان ےس موسمیائے ہنگایم صورتحال 

عمارت یک الئر  (  اگر ممکن ہو)ےس پہےل  
کہ ایریا م یے اس امر ےک نشانات  یا مشیے

پوسٹ کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ آیا  
کریں   بند  کو  سوس  لفٹ  وہ 

مالک ےک  ۔عمارت 
ی
یک / ےک انتظامیہ 

بنانے   یقینے  کو  بات  اس  اطالع   
ی
پیشگ

کو   آپ  کہ  ہے  سکنے  دے  مدد  میے 
۔سیکشن   حانی مل  اطالع  ،  2مناسب 

ورت ہوئے ہے   لوگ جن کو مدد یک ضے
۔   دیکھیے

تیاری ےک طور پر اپنے    بجیل میے خلل یک  •
سیل فون اور دیگر پورٹیبل آالت کو چارج کر لیے اور ریفریجرییی کو مزید ٹھنڈے درجہ حرارت پر ایڈجسٹ  

 کریں۔ 
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 : طوفان ےک دوران

دوران   • کے  بارش  شدید  تو  ہیں،  رہتے  میں  اپارٹمنٹ  خانہ کے  تہہ  آپ  اگر  رہیں۔  اندر  گھر کے 

 یں۔ اوپری منزل پر جانے کے لیے تیار رہ

اگر آپ کو طنر ہنگایم صورت حال کا سامنا ہو یا آپ کو اپنے عمارت یا اپارٹمنٹ کو طوفان ےس نقصان پہنچنے یک وجہ   •

کو کال کریں، لیکن اس بات ےس آگاہ رہیے کہ طوفان ےک دوران ہنگایم ردعمل میے تاخیے ہو   911ےس خطرہ ہو، تو  

۔  سکنے ہے یا یہ عدم دستیاب ہو سکتا ہے
، لیکن کیس  اگر آپ چ • ل پر منتقل ہو جائیے ے

، تو کیس اوپر وایل میے  ہیے
ڑھیے ہونی پانیوں ےک اندر پھنس جانے

 میے نہ جائیے جب تک کہ آپ ےک پاس چھت میے سوراخ بنانے ےک لیے آری یا کوئی اور اوزار نہ  
بند باال خانے

نے  کو کال کریں اور اپنے صورت حال یک اطالع دیں۔مدد کا انتظار کریں 911ہو۔ ۔محفوظ جگہ یک طرف تیے
 یک کوشش مت کریں۔کیس اییس عمارت میے مت داخل ہوں جو سیالئر پائے ےس گھری ہوئی ہو۔   

۔  • ۔پائے ےس بجیل کا کرنٹ گزر سکتا ہے  گری ہوئی بجیل یک تاروں ےس دور رہیے
 

 زلزےل .4
 

، پھر بیھ زلزےل ہمارے عال  میے زلزےل عام نہیے ہیے
 کو متاثر کر سکیے ہیے اور  اگرچہ نیویارک سنی ےک عالقے

قے
۔  ، اور اپارٹمنٹ عمارتوں ےک رہائشیوں اور عمےل کو تیار رہنا چاہینی  ایسا ہو بیھ چکا ہے

 

پہنچا سکتا ہے   نقصان  اور  ہال  زلزلہ بیھ عمارتوں کو  ایک چھوٹا سا  پر،  بنیاد  بشمول  )اپنے محل وقوع یک 
وں کو گرا سک(دیواریں تڑخ جانا ے ۔ ، اور شیلفوں ےس چیے  تا ہے

 

 ےک نیچے پناہ لیے اور انتظار کریں"زلزلہ ےک دوران، 
ے ، کیس چیے  ": نیچے لیٹ جائیے

ے ) کیس مضبوط قسم ےک فرنیچر  •  ےک نیچے پناہ لیے اور انتظار کریں۔ ( جیسا کہ میے

 میے پناہ  (  اندروئے )اگر آپ کیس فرنیچر ےک نیچے پناہ نہ ےل سکیے ہوں، تو کیس   •
دیوار ےک ساتھ کیس کونے

۔   لیے

۔  •  فرش پر لیٹ جائیے

۔  •  اپنے س اور گردن کو اپنے بازوں ےس ڈھانپ لیے

 دیوار ےک ساتھ پناہ لیے اور پہیوں   •
، تو کیس دروازے میے یا اندروئے  ہیے

اگر آپ وہیل چییی کا استعمال کرنے
کو الک کر دیں۔وہیل چییی ےس منسلک کوئی بیھ ایسا سازوسامان ہٹا دیں جو محفوظ طریقے ےس اس ےس  

کو    جڑا  اپنے آپ  اس ےس  دستیاب ہو  بیھ  لیے جو کچھ  بچانے ےک  کو  اپنے آپ  وں ےس  ے  وایل چیے
نہ ہو۔گرنے
۔   ڈھانپ لیے

، تو اپنے آپ کو کمبلوں یا تکیوں ےک ساتھ ڈھانپ کر گرنے  • اگر آپ بسیے یا کریس ےس اٹھنے ےک قابل نہیے ہیے
۔  وں ےس محفوظ بنائیے ے  وایل چیے

، تو درخت • ون خانہ ہیے ۔ اگر آپ بیے  وں، بجیل ےک کھمبوں اور عمارتوں ےس دور کھیل جگہ پر چےل جائیے

۔  •  زلزےل ےک جھٹےک رکنے تک اپنے جگہ پر رہیے
 

۔ ( آفیی شاکس)اس بات ےس آگاہ رہیے کہ زلزےل ےک بعد اکیر چھونی جھٹےک   بیھ محسوس کیی جا سکیے ہیے

 بگوےل  .5
 

حال  ، ہیے نہیے  عام  بگوےل  میے   
نیویارک سنی ےک عالقے بگوےل  اگرچہ  متعدد  دوران  برسوں ےک  مائیکرو  )یہ  اور 

۔ ( برسٹس، ایس جییس ہوا یک حالت  ہیے
 نیویارک سنی میے آنی

 

 : بگوےل ےک انتباہ یک صورت میے 
 

۔اگر   •  میے چےل جائیے
اگر بگولہ آپ ےک عالقے یک طرف بڑھ رہا ہو، تو فوری طور پر اپنے عمارت ےک تہہ خانے

۔ آپ یک عمارت میے کوئی تہہ خانہ ن  ل پر چےل جائیے ے
، تو عمارت یک سب ےس نچیل میے  ہیے ہے

۔  •  کمرے میے دیوار ےک ساتھ یا کھڑکیوں ےس دور جگہ پر رہیے
 بگوےل ےک گزر جانے تک کیس اندروئے
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یم   • اور  (  atrium)اییس اندروئے جگہوں ےس گریز کریں جن ےک وسیع کھےل ہال پر چھت ہوں، جیےس کہ اییی
 آڈیٹوریم۔ 

، تو اپنے عمارت ےس کیس محفوظ مقام ےک لیے  اگر آپ یک عمارت م •  موزوں جگہ نہیے ہے
یے پناہ ےک لیے کوئی

 وقت ہو۔ 
ے
 ےک لیے کاف

، لیکن ضف ایس صورت میے جب وہاں پہنچنے  نکل جائیے
 

E.  خطرناک مواد یک ہنگایم صورتحال 

 کیمیکل .1
 

، جیسا کہ ٹرک ےک الٹ جانے یا  خطرناک مواد یک ہنگایم صورتحال کیس حادنر ےک نتیچر میے وقوع پذیر ہو سکنے   ہے

، جیےس دہشت گردی کا حملہ۔  ی میے دھماگ ےس، یا کیس مجرمانہ سگریم ےک نتیچر میے
 فیکیی

 

۔   ےک لیے ہر ممکن کوشش کرئے چاہینی
، تو اس میے سانس لینے ےس بچنے  اگر کیمیکل ہوا ےک ذریےع پھیل رہا ہے

 

 : ہنگایم صورتحال ےک دوران

•  
ً
۔ موقع پر پناہ۔عموما  ، اپنے اپارٹمنٹ میے موقع پر پناہ لینا محفوظ ترین ہوتا ہے

تمام اییی کنڈیشیے اور ہواداری ےک سسٹم کو آف کر دیں، کھڑکیوں کو بند کر دیں اور ہواداری یک تمام گرل  •
۔   دینے ہیے

 اور دیگر سوراخوں کو سیل کر دیں جو باہر یک ہوا کو آپ ےک اپارٹمنٹ میے داخل ہونے

۔    Notify NYCت ےک لیے مزید معلوما  • ے ےس آگایہ لینے رہیے  یا مقایم ریڈیو اور ئی وی سٹیشیے
 

 : اگر آپ کیمیکہ ےک اخراج ےک عالقے ےک قریب ہیے یا آپ ےک اپارٹمنٹ میے کیمکل داخل ہو گیا ہے 
 

۔  •  اپنے ناک، منہ اور جتنا زیادہ ممکن ہو اپنے جلد کو ڈھانپ لیے

، تو کیس اندروئے کمرے جیےس  اپنے اپارٹمنٹ اور عمارت ےس انخال  • ء کریں اگر ایسا کرنا محفوظ ہو۔اگر نہیے
 باتھ روم میے منتقل ہوجائیے اور کھڑکیوں اور دروازوں کو سیل کر دیں۔ 

 

، تو  : ہنگایم صورتحال کا تدارک ہو جانے ےک بعد، اگر آپ کیمیکل ےس متاثر یا آلودہ ہو گیی ہیے
 

ے رسپونڈرز یک / سکاری حکام اور • ۔ یا اولیے   جانب ےس ہدایات سنیے

ورت ہو تو طنر   •  کو ختم کریں۔اگر ضے
ی
، تو اپنے جسم پر ےس آلودیک  میے پہنچیے

جیےس یہ آپ صاف عالقے
 امداد حاصل کریں۔ 

 
 ےک لیے 

  Notify NYCاگر خطرناک مواد ےک اخراج نے پائے یا خوراک یک فراہیم کو متاثر کیا ہو، تو رہنمائی حاصل کرنے
 ۔ ےس آگایہ لینے رہیے 

 

سل ڈیوائس  .2  (RDD)ریڈیولوجیکل ڈسی 
 

سل ڈیوائشے   ۔   (  RDDs)ریڈیولوجیکل ڈسی   ہیے
ے مواد تابکاری مواد ےک ہمراہ استعمال کرنے رواینے دھماکہ خیے

RDDs   نہیے ہونے قابل  دھماکہ کرنے ےک  ۔:  ایٹیم  ہیے  
نہیے ہونے ہتھیار  افراتفری     وہ جوہری  مقصد  کا  ان 

 
ی
۔  پھیالنا اور روزمرہ یک زندیک  میے خلل ڈالنا ہوتا ہے

 

RDDs  ۔ ہیے پھیال سکیے   میے 
ایک وسیع عالقے مواد کو  تابکاری  تابکاری    RDDخطرناک  منتش  ہونے واال  ےس 

۔  ے، آپ ےک جسم، اور دیگر اشیاء پر دھول یک طرح بیٹھ سکتا ہے ی  مواد آپ ےک کی 
 

، تو فوری طور پر قریب ترین محفوظ عمارت میے پناہ لیے   اور مزید معلومات اور ہدایات ےک  اگر آپ باہر ہیے
، اگر دستیاب ہوں) Notify NYCلیے  ے ۔ ( اور مقایم ریڈیو اور ئی وی سٹیشیے  ےس آگایہ لینے رہیے
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، تو کیس تابکاری ےک ممکنہ    RDDاگر آپ یا آپ کا خاندان کیس تصدیق شدہ   دھماگ ےک مقام ےک قریب ہیے
اقدامات   ذیل  لیے مندرجہ  ماسوانی اس ےک کہ آپ کو طنر  اثرات کو کم کرنے ےک   ، نہ جائیے کریں۔ہسپتال 

 ہنگایم صورتحال کا سامنا ہو۔
 

وئے تہہ اور اپنے جونے اتار دیں۔ایسا کرنا کیس بیھ تابکار مواد کا   • وں یک بیے ی حصہ ختم کر سکتا  %  90اپنے کی 
۔دھول کو مت جھاڑیں یا برش ےس صاف نہ کریں۔   ہے

ے اور جونے جو آپ نے پہنے ہونی   • ی  میے مہربند کریں  کی 
تھے، ان کو پالسٹک ےک تھیےل یا کیس دوسے کنٹییے

۔  ، لیکن کوڑے میے مت پھینکیے  اور انہیے لوگوں اور پالتو جانوروں ےس دور رکھیے

۔  • ے ےس اپنے آنکھوں اور کانوں کو پونچھیے ی  ےس اپنے ناک صاف کریں اور صاف گیےل کی 
ی
 آہستگ

 زیادہ صابن استعمال کرنے ہونی غس •
ے
۔اپنے جلد کو  کاف  نیچے تک دھوئیے

وع کرنے ہونی ل کریں۔س ےس س 
نہ کریں   استعمال  کا  ۔کنڈیشیے  دھوئیے بال  اپنے   

استعمال کرنے ہونی گریز کریں۔ضف شیمپو  کھرچنے ےس 
۔   کیونکہ اس یک وجہ ےس تابکار مواد آپ ےک بالوں اور جلد پر چپک سکتا ہے

، تو اپنے چہرے   • اور ہاتھوں سمیت جلد کا وہ حصہ جو ڈھکا ہوا نہیے تھا،  اگر آپ غسل نہیے کر سکیے ہیے
ا یا وائپس   ی  ےک لیے خشک یا گیال کی 

ے یا وائپس  (  wipes) اےس صاف کرنے ی استعمال کریں۔استعمال شدہ کی 
وں کو کیا تھا۔  ی  اپنے آلودہ کی 

 میے ایس طرح مہر بند کریں جس طرح آپ نے
 کو کیس تھیےل یا کنٹییے

وری ہو،    آپ ےک پاس جو بیھ ایےس • ۔اگر ضے ، وہ پہن لیے
 ہیے جو دھول ےس آلودہ نہیے ہونی

ے اور جونے ی کی 
۔  ے مستعار ےل لیے ی  تو پڑوسیوں ےس کی 

تمام ذائے آالت اور سازوسامان جو ممکنہ طور پر تابکار مواد ےس متاثر ہونی ہوں، خاص طور پر وہیل چییی   •
ے یا وا  ی ۔پہیوں کو صاف کرنا  اور دیگر نقل و حرکت کا سازوسامان، ان کو نم کی  ئپس ےس پونچھنا چاہینی

۔  ۔اس ےک بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیے  یقینے بنائیے

 کو ختم کریں۔ان ےک   •
ی
پالتو جانوروں اور خدمت گار جانوروں کو نہال کر اور شیمپو کر ےک ان پر ےس آلودیک

۔  ورت نہیے ہے  بالوں کو مونڈنے یک ضے
 

F.  انہدام / عمارت میے دھماگ 
 

۔سیکشن  عمارت میے دھم اگ یک سب ےس زیادہ عام وجہ گیس کا رساؤ ہوتا ہے
6(C)(3)۔  ، گیس ےک رساؤ دیکھیے
 

عمارت میے دھماگ سازوسامان میے خرائر یا مجرمانہ سگریم کا نتیجہ بیھ ہو  
۔   سکیے ہیے

 

سکیے   ہو  منہدم  حےص،  کچھ  ےک  ان  یا   ، عمارتیے ےس  وجہ  یک  دھماکوں 
۔عمارت کا انہدام عمارت ےک ڈھا  یا غلط انداز میے یک گنی  ہیے

نچے میے غیے قانوئے
۔  تبدیلیوں کا نتیجہ بیھ ہو سکتا ہے

 

عمارتوں   وایل  تعمیے  آتشگیے  ساتھ)غیے  ےک  ڈھانچے  ےک  اسٹیل  یا  کا  (  کنکریٹ 
۔  ، ماسوانی اس ےک کہ غیے معمویل حاالت میے  منہدم ہونے کا امکان کم ہوتا ہے

 

، تواگر آپ یک اپارٹمنٹ عمارت میے دھماکہ   : ہو جانی
جیسا کہ منہدم یا کریک شدہ چھتیے یا دیواریں، دھول ےک بادل، یا گیس یک  )عمارت کو نقصان پہنچنے یک شدت  •

ے بو ے کرنے یک کوشش کریں۔  ( تیے ، یہ تعیے  اور آیا آپ فوری خطرے میے ہیے

 ں۔ اگر حاالت اجازت دیں، تو عمارت ےس جتنا جلدی اور پرسکون طور پر ممکن ہو انخالء کری  •

 کو کال کریں۔   911محفوظ مقام پر پہنچنے یہ   •

، تو   • ے نہیے ہے کہ ایسا کرنا محفوظ ہے کو    911اگر آپ محفوظ طریقے ےس انخالء نہیے کرسکیے ہیے یا آپ کو یقیے
 کال کریں اور ان یک فراہم کردہ ہدایات پرعمل کریں۔ 

ے )م ےک فرنیچر  اگر دیواروں یا چھتوں ےک منہدم ہونے کا امکان ہو، تو کیس مضبوط قس • ےک نیچے  (  جیسا کہ میے
۔   پناہ لیے

 

 اور آپ ملیر میے پھنس جائیے 
 : اگر آپ یک عمارت منہدم ہو جانی

 ©FDNY 2018 
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۔  • ے ےس اپنے ناک اور منہ کو ڈھانپ لیے ی  خشک کی 

، اس لیی اےس پیدا ہونے ےس روکنے ےک لیے جتنا   • دھول نقصان دہ ہو سکنے ہے اور سانس لینا مشکل بنا سکنے ہے
۔ ممکن ہو ادھ  ر ادھر نہ گھومیے

تو   • ہو،  دستیاب  ۔اگر سینی  ہیے کہاں  آپ  کہ  کارکن سن سکیے  امدادی  تاکہ  ماریں  ہاتھ  پر  دیوار  یا  پائپ  کیس 
 استعمال کریں۔ 

 
G.  دہشت گردی 

 

تیاری ےک   بنیادی  ہنگایم صورتحال یک  اور  معلومات  ۔درست  کرنا ہوتا ہے پیدا  بنیادی مقصد خوف  کا  ایک دہشت گرد 

کا   اس  ۔ ساتھ، آپ  ہیے رہائشیوں کو دہشت گردی ےک    PlanNowNYCمقابلہ کر سکیے  نیویارک ےک  مالحظہ کریں، جو 

 ےک لیے  
ایمرجنیس مینیجمنٹ اور شہر یک دوسی ہنگایم صورتحال یک رسپانس    NYCحملوں ےک خالف تیاری میے مدد دینے

۔سیکشن    ل یک تیاری ےک وسائل مالحظہ کریں۔ ، ہنگایم صورتحا 7ایجنسیوں یک جانب ےس تیار یک گنی ایک ویب سائٹ ہے

 

 حقائق جانیے اور ذمہ دار بنیے  .1
 

 اور غیے   •
ی
دیک ے ۔اوپر بیان کردہ آتش  اس بات کو ذہن میے رکھیے کہ دہشت گردی یک بہت یس مختلف اقسام ہیے

 
ی
 وایل ہنگایم صورتحال یک تیاری کر ےک، آپ دہشت گردی ےک حملوں ےک لیے بیھ تیاری کر رہے ہوں ےک

ی
دیک ے  ۔ آتش 

 

۔اطالعات ےک مختلف قابل اعتماد ذرائع، جیےس کہ   •  ےس سوچیے
ی
کیس صورتحال ےک حقائق کو جانیے اور سنجیدیک

۔   حکومت یا میڈیا، استعمال کرنے ہونی رپورٹس یک تصدیق کریں۔افواہیے نہ پھیالئیے
 

تھیل  • یا  عوایم جگہوں، جیےس کہ سب وے، میے سامان  اور  کریں،  نہ  قبول  پیکجز  نہ  اجنبیوں ےس  اکیال  کو  وں 
 چھوڑیں۔ 

 

۔  • ، تو اےس مت چھوئیے کو کال کریں اور سنی ےک حکام کو    911اگر آپ کو مشکوک پیکیج یا لفافہ موصول ہوتا ہے
پر   طور  فوری  ےس  پائے  اور  صابن  کو  ہاتھوں  اپنے  تو   ، ہے لگایا  ہاتھ  کو  پیکج  نے  آپ  کریں۔اگر  دار  خیر

امریگ   لیے  ےک  شناخت  یک  پیکجز  ۔مشکوک  لیے  دھوئیے ےک  معلومات  ۔مزید  پڑھیے مشورے  ےک  پوسٹل سوس 
۔ 7سیکشن    ، ہنگایم صورتجال یک تیاری ےک وسائل دیکھیے

 
 فعال شوٹر ہنگایم صورتحال  . 2

 

، ایک یا ایک ےس زیادہ مسلح افراد متعدد افراد کو اندھا دھند گویل مار کر   فعال شوٹر ہنگایم صورتحال میے
۔ قتل کرنے ےک ارادے ےس کیس عمارت   ہیے

 یا دوسی جگہ میے داخل ہونے
 

اپارٹمنٹ عمارتوں میے    ،  ہیے
پر رونما ہونے اور مقامات  پر عوایم عمارتوں  فعال شوٹر ےک واقعات عام طور 

۔تاہم، ایک فعال شوٹر ہنگایم صورتحال آپ یک اپارٹمنٹ عمارت میے یا اس ےک ارد گرد پیدا ہو سکنے   نہیے
، یا جہاں آپ کام یا خریداری کر وری  ہے  ہوں، یا تفری    ح ےک لیے جانے ہوں۔آپ کو یہ سمجھ بوجھ ہونا ضے
نے

۔   ہے کہ اس طرح یک ہنگایم صورتحال ےس کس طرح نمٹنا ہے
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 : آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ کیس فعال شوٹر ہنگایم صورتحال ےک دوران، آپ
 
، اگر آپ ایسا کر سکیے ہوں۔اپنے ذ(دوڑ لگائیے ) بچیے  .1  ائے سامان کو پیچھے چھوڑ دیں۔ ۔شوٹر ےس دور بھاگیے

 
 ےس محفوظ  ( چھپ جائیے )مورچہ بند ہوں   .2

ے
۔اگر آپ عالق

، تو کیس اپارٹمنٹ یا دوسے   طریقے ےس نہیے نکل سکیے ہیے
۔دروازے کو الک کر دیں اور یا اس  / کمرے میے چےل جائیے

تاکہ داخل ہونا    کو بڑی اور بھاری اشیاء ےس بالک کر دیں 
ازے یا دیوار میے ےس اندر فائر یک  مشکل ہو۔اگر گولیاں درو 

جا ریہ ہوں، تو اگر ممکن ہو تو کیس بڑی، ٹھوس ےس  ےک  
ختم   کو  ماخذ  بیھ  کیس  ےک  ۔شور  جائیے چھپ  پیچھے 
۔اپنے سیل فون اور دیگر   کریں، اور ساکن اور خاموش رہیے

، نہ کہ ارتعاش موڈ پر۔   آالت کو خاموش موڈ پر رکھیے
 

کریں   .3 آپ   -(  لڑیں) مقابلہ   ےس    اگر 
ے
لوگ عالق دوسے  اور 

محفوظ طریقے ےس نہیے نکل سکیے ہیے اور چھپنے یک کوئی  
اپارٹمنٹ یا چھپنے یک جگہ   ، یا شوٹر آپ ےک  جگہ نہیے ہے
اپنا دفاع کرنے ےک لیے جو کچھ   ، تو  میے داخل ہو جاتا ہے
بیھ آپ کر سکیے ہیے کریں۔اگر ممکن ہو تو دوسوں ےک  

کر  مربوط  کو  افعال  اپنے  ادا  ساتھ  کردار  جارحانہ  اور  رہیے  پرعزم  پر  افعال  یں۔اپنے 
۔   وایل اشیاء کو موقع ےک مطابق استعمال کریں۔چالئیے

 کریں۔ہتھیاروں اور دے مارنے
 

 کو کال کریں۔   911جیےس یہ ایسا کرنا محفوظ ہو،   .4

اور اس کو نر  یک نشاندیہ کرنے  (  شوٹرز)فعال شوٹر واقعہ پر ردعمل دینے واال قانون کا نفاذی عملہ شوٹر  
اثر بنانے پر توجہ مرکوز کرے گا۔قانون ےک نفاذی افشان شوٹر یک شناخت کرنے اور اپنے حفاظت ےک لیے اپنے  

۔   ہیے
 واےل تمام افراد ےک ہاتھوں کو دیکھ رہے ہونے

 سامیے آنے

۔کوئی اییس ےس  ہاتھ میے نہ رکھیے جس کو غلیط ےس کوئی  .1 ہتھیار یا خطرناک  اپنے ہاتھ خایل اور س ےس اوپر رکھیے
 آلہ سمجھا جا سکتا ہو۔ 

 

ایسا انداز مت اپنائیے جس ےس قانون کا نفاذی افش آپ کو ایک خطرہ ےک طور پر دیکھے۔غیے متوقع حرکات نہ   .2
۔  ۔قانون ےک نفاذی افشان یک طرف بھاگیے مت اور نہ یہ ان پر جھپٹیے  کریں۔فاصلہ رکھیے

 

 ےک لیے  قانون کا نفاذی عملہ جس ےس آپ کا سب . 3
ےس پہےل سامنا ہو، وہ ممکن ہے کہ طنر امداد فراہم کرنے
۔  ے نہ ہو۔اگر ممکن ہو، تو مدد یک درخواست کرنے ےس پہےل زیادہ محفوظ جگہ پر پہنچیے  متعیے

لیے  . 4 ۔پوچھ گچھ ےک  جانی دی  نہ  اجازت  چھوڑنے یک  کو  وقوعہ  جانی  پر  فوری طور  کو  آپ  سکتا ہے  ہو 
 ےک لیے 

۔  حراست میے لیے جانے  تیار رہیے
 

 ©FDNY 2018 
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 نگایم صورتجال یک تیاری ےک وسائل .7
 

 ہنگایم صورتحال یک تیاری یک بنیادی معلومات
 

Notify NYC :  اطالعات وصول کرنے ےک لیےNYC.gov/NotifyNYC    پر جا کرNotify NYC    ،ےک لیے سائن اپ کریں
 رائڈ آےل ےک لیے مفت ایپ حاصل کریں۔پر رابطہ کریں، یا اپنے ایپل یا اینڈ  311کو فالو کریں،   NotifyNYCٹوییی پر

 

Ready New York (NYC  مینیجمنٹ ہنگایم    Ready New York(: ایمرجنیس  یک  قسم  ہر  کتابچے  رہنماء  ےک 
۔ان رہنماء کتابچوں میے معلومات کنی زبانوں میے اور آڈیو    ہیے

صورتحال ےک لیے مشورے اور معلومات پیش کرنے
 : فارمیٹ میے دستیاب ہیے 

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page 
 

Reduce Your Risk    رہنماء کتابچہ(NYC  ایمرجنیس مینیجمنٹ :)  یہ رہنماء کتابچہ وہ اقدامات بیان کرتا ہے جو
 یا پراپرئی کو طویل مدئے    —لیے اٹھا سکیے ہیے  پراپرئی ےک مالکان خطرے کو کم کرنے ےک  

ی
خطرات ےس انسائے زندیک

 ےک لیے یک جانے وایل کم الگنے اور پائیدار کارروائیاں
 : خطرے کو کم کرنے

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page#reduce_your_risk  
 

معلومات   لیے  ےک  رہائشیوں  ےک   NYC Department of Housing Preservation and Development)اپارٹمنٹ 

(HPD)):HPD    ،آفات قدرئے  کار موسمیائے ہنگایم صورتحال،  کرایہ  اپارٹمنٹ ےک  بتائے ہے کہ کس طرح  یک ویب سائٹ 

۔ان یک ویب سائٹ پر رہائیس  عمارتوں میے طوفان ےس متعلقہ  خطرات اور بجیل    ےک لیے تیار ہو سکیے ہیے
یک بندش ےس نمٹیے

 ذمہ داری ےک بارے میے بیھ  
یا دیگر نقصان ےک بعد قابل رہائش حاالت کو برقرار رکھنے ےک حواےل ےس مالکان مکان یک قانوئے

 : معلومات شامل ہیے 

response.page-information/disaster-and-https://www1.nyc.gov/site/hpd/services 
 

ورت ہوئے ہے   لوگ جن کو مدد یک ضے

 

سائٹ    ۔محکمہ صحت یک ویب( NYC Department of Health & Mental Hygiene)صحت ےک مسائل واےل لوگ  

ے کا بیھ احاطہ کرئے ہے کہ اگر آپ کو کوئی مخصوص   صحت یک ہنگایم صورتحال پر توجہ مرکوز کرئے ہے لیکن یہ اس چیے

ہنگایم   بیھ  کیس  تو  افراد،  حامل  ےک  حرکت  و  نقل  محدود  اور  افراد  واےل  ڈائلیسس  کہ  جیےس   ، ہیے مسائل  ےک  صحت 

 : صورتحال ےک لیے کیےس تیاری یک جانی 

http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-

families-dme.page 

 

 کو برقرار رکھنے واےل آالت ےک صارف ےک طور پر کس طرح اندراج ک
ی
-Con Edison Special Services, 1: روایا جانی زندیک

800-752-6633 (TTY:800-642-2308 )اور ویب سائٹ : 

https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/special-services 

 

PSE&G  انتہائی نگہداشت کا پروگرام(Rockaways  ے  : اور ویب سائٹ( TTY:631-755-6660)  0025-490-800(: صارفیے

https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService  / / کریٹلیکل   مخصوص 

 

ے )کسٹمر سوس    NYCنیشنل گرڈ   لینڈ ےک صارفیے
ے آئی ، اور اسٹییی ے ، کوئییے ے یا ریاست نیویارک ریےل  ) 4050-643-718(: بروکلیے

 ( ڈائل کریں 711سوس ےک لیے 

 

ے  Rockaways)نیشنل گرڈ النگ آئی لینڈ کسٹمر سوس   ۔  (5003-930-800(: صارفیے

http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page
http://www1.nyc.gov/site/em/ready/guides-resources.page#reduce_your_risk
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/disaster-response.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
http://www1.nyc.gov/site/doh/health/emergency-preparedness/individuals-and-families-dme.page
https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/special-services
https://www.psegliny.com/page.cfm/CustomerService/%20مخصوص%20/%20کریٹلیکل
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NYC Well : صحت یک معلومات، ریفر 
ے

، نیویارک  دماغ ، ان سب ےک لیے ورت ہے ل یا اگر آپ کو کیس ےس بات کرنے یک ضے

 ہیلتھ ہاٹ الئن کو کال کریں  24سنی یک رازدارانہ، 
ے

 : یا ویب سائٹNYC-WELL (1-888-692-9355  )-888: گھنٹہ دماغ

https://nycwell.cityofnewyork.us/en / 

 
 یک روک تھام

ی
دیک ے  گھر یک حفاظت اور آتش 

 
 : گھر یک حفاظت

 

ز   ڈیٹیکیی آکسائڈ  مونو  کاربن  اور  االرم  ےک   NYC Department of Housing Preservation and)دھوئیے 

Development (HPD)):HPD    مونو کاربن  اور  االرم  دھواں  داروں یک  کرایہ  اور  مالکان  مکان  پر  سائٹ  ویب  یک 
 ذمہ داری ےک بارے میے معلومات ہیے آکسائیڈ ڈیٹی

ے کرنے یک قانوئے ز نصب اور مینٹیے  : کیی
-carbon-information/smoke-and-https://www1.nyc.gov/site/hpd/services

ectors.pagedet-monoxide 
 

 ےس    Fire Department:(NYC Fire Department)آگ ےس حفاظت یک مطبوعات  
ی
دیک ے نے اپنے ویب سائٹ پر آتش 

، پر   25حفاظت ےک متعلق   ےس زائد مختلف موضوعات، جن میے دھواں اور کاربن مونو آکسائڈ االرم شامل ہیے
 : معلومات شائع یک ہیے 

-life-safety/fire-life-and-http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire
safety.page 

-safety-safety/fire-life-and-http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire
publications.page-educational 

http://www.fdnysmart.org/ 
 

اور دھو (: امریگ ریڈ کراس)دھواں االرم   اں االرم نصب کرنے ےک بارے میے  ریڈ کراس یک ویب سائٹ پر آگ ےس حفاظت 

 جو  
ی
اکت دار ان لوگوں ےک لیے محدود تعداد میے دھواں االرم نصب کریں ےک ۔ایجنیس اور اس ےک س  معلومات موجود ہیے

۔ریڈ   نہیے ہیے قابل  االرم نصب کرنے ےک  پر دھواں  یا جو جسمائے طور  نہیے رکھنے  استطاعت  مایل  االرم خریدنے یک  دھواں 

، ان ےک لیے بسیے ےک ساتھ لگانی جانے واےل مخصوص االرمز محدود تعداد میے  کراس ایےس افرا  د جو بہرے ہیے یا اونچا سنیے ہیے

۔   نصب کرتا ہے

 

 alarm-the-https://www.redcross.org/sound: عمویم معلومات ےک لیے 
ح ےک  تنصیب  یا  لیے خریداری  ےک  مدد  ےس  york/greater-http://www.redcross.org/local/new-:  واےل 

safety-fire-york/home-new 

 

 یک روک تھام
ی
دیک ے  آتش 

 

 ےس    Fire Department:(NYC Fire Department)آگ ےس حفاظت یک مطبوعات  
ی
دیک ے نے اپنے ویب سائٹ پر آتش 

 ےس تحفظ، آگ بجھانے واےل آالت کا    25حفاظت ےک متعلق  
ی
دیک ے ےس زائد مختلف موضوعات، جن میے رہائیس  آتش 

، پر    ےس حفاظت ےک بارے میے مشورے شامل ہیے
ی
دیک ے صحیح استعمال، موم بنے ےس تحفظ اور بزرگ افراد یک آتش 

 : معلومات شائع یک ہیے 
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-

educational-publications.page 
 

 ضابطہ رہنماء کتابچہ 
ی
دیک ے  ضابطہ  Fire Department :(NYC Fire Department)آتش 

ی
دیک ے  Fire)نے نیویارک سنی آتش 

Code  )  اورFire Department    ےس حفاظت ےک تقاضوں ےک حواےل ےس رہنماء کتابچہ شائع 
ی
دیک ے ےک قواعد میے شامل آتش 

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://nycwell.cityofnewyork.us/en/
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/smoke-carbon-monoxide-detectors.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-life-safety.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-life-safety.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www.fdnysmart.org/
http://www.fdnysmart.org/
http://www.fdnysmart.org/
https://www.redcross.org/sound-the-alarm
http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/home-fire-safety
http://www.redcross.org/local/new-york/greater-new-york/home-fire-safety
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
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، جس میے موم بنے ےس تحفظ اور الکوحل ےس جلیے واےل  آرائیس  آتش دان   باب  )ےس تحفظ    ، کرسمس ٹری(3باب  ) کیا ہے

 : شامل ہیے ( 6باب )، اور بجیل ےک خطرات یک روک تھام (8

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page 

 

 اپنے عمارت کو جانیے 
 

 ےس    Fire Department:(NYC Fire Department)آگ ےس حفاظت یک مطبوعات  
ی
دیک ے نے اپنے ویب سائٹ پر آتش 

، پر معلومات شائع یک    25حفاظت ےک متعلق   ےس زائد مختلف موضوعات، جن میے عمارتوں یک تعمیے شامل ہے
 : ہیے 

http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-
publications.page 

 

 تعمیے  
 ےس حفاظت ےک    FDNY(: فاؤنڈیشن  FDNY)عمارئے

ی
دیک ے فاؤنڈیشن ایک غیے منافع بخش ادارہ ہے جو آتش 

۔اس   یک ویب سائٹ پر اییس معلومات موجود ہیے جو آپ کو یہ جانیے میے مدد  بارے میے تعلیم کو فروغ دیتا ہے
 : دینے ہیے کہ آیا آپ فائر پروف یا غیے فائر پروف عمارت میے رہنے ہیے 

http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof / 
 

 یک ہنگایم صورتحال ےک نشانات  
ی
دیک ے ۔اپارٹمنٹ یک شناخت اور  ( NYC Fire Department) اپارٹمنٹ یک شناخت اور آتش 

  ، لیے ےک  معلومات  مزید  میے  بارے  ےک  تقاضوں  ےک  نشانات  ےک  صورتحال  ہنگایم  یک   
ی
دیک ے ضابطہ    NYCآتش   

ی
دیک ے آتش  ےک 

قواعد    Fire Departmentاور    FC505.4اور    FC505.3سیکشن   ۔  02-505اور    RCNY 505-01  3ےک   Fireدیکھیے
Department   ضابطہ رہنماء کتابچہ شائع 

ی
دیک ے  ضابطہ اور قواعد ےک ساتھ ساتھ ایک آتش 

ی
دیک ے نے اپنے ویب سائٹ پر آتش 

، جس میے   ۔ان م(  میے   5باب  )کیا ہے  واےل سواالت شامل ہیے
علومات کا لنک یہ  ان تقاضوں ےک بارے میے اکیر پوچھے جانے

   : ہے 

code.page-code/fire-https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire 
rules.page-dept-rules/fire-department-https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page 
 

 

 یک ہنگایم
ی
دیک ے  اور غیے آتش 

ی
دیک ے   صورتحال میے کیا کیا جانی آتش 
 

مختلف طریقے جن ےس ایک یا دو افراد کیس کو  (: City of Los Angeles)اٹھانے اور ےل جانے یک تکنیک  : انخالء میے معاونت 

ساتھ  ےک  ہدایات  اور  خاکوں   ، ہیے سکیے  جا  ےل  کر  -http://www.cert:  اٹھا 

la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf 

 

یھ کرسیوں اور انخالء ےک دیگر آالت ےک بارے  (:  مییی آفس برانی معذور افراد  NYC)انخالء ےک آالت   ی  سیے
شہری انتظامیہ نے

  ،  ےک بارے میے افکار شامل  جن میے آپ یک عمارت میے استعمال ےک لیے انخالء کا آلہ خر میے معلومات بیھ شائع یک ہیے
یدنے

 : ہیے 
http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-

devise-for-use-in-your-building.page 
 

 ےک لیے رابطہ نمیر مندرجہ ذیل ہیے 
۔بجیل یک بندشوں اور یوٹیلنی یک دیگر ہنگایم صورتحال یک اطالع دینے  : بجیل یک بندشیے

 

 : یوٹیلینی کمپنے ہنگایم نمیر 

Con Edison 24-6633-752-800: گھنیی ہاٹ الئن (TTY:800-642-2308) 
 1212-465-800: ہاٹ الئن گھنیی -24قویم گرڈ 

 

https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www1.nyc.gov/site/fdny/education/fire-and-life-safety/fire-safety-educational-publications.page
http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/
http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/
http://www.fdnysmart.org/safetytips/fire-proof-or-non-fire-proof/
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-code/fire-code.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/fire-department-rules/fire-dept-rules.page
https://www1.nyc.gov/site/fdny/codes/reference/reference.page
http://www.cert-la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf
http://www.cert-la.com/downloads/liftcarry/Liftcarry.pdf
http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-for-use-in-your-building.page
http://www1.nyc.gov/site/mopd/resources/considerations-for-purchasing-an-evacuation-devise-for-use-in-your-building.page
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امریگ پوسٹل سوس نے آپ، آپ ےک کاروبار، اور آپ ےک کمرہ ڈاک کو ایک ایےس پیکیج،  : مشکوک ڈاک یا پیکجز
ے مواد )جس میے بم   ، یا کیمیائی خطرہ موجود ہو، ےس محفوظ رکھنے ےک بارے  (دھماکہ خیے ، تابکاری کا، حیاتیائے

 : میے معلومات شائع یک ہیے 
http://about.usps.com/posters/pos84/welcome.htm 

 

 دہشت گردی 

 

PlanNow NYC (NYC  ایمرجنیس مینیجمنٹ )  سنی یک ویب سائٹ ہے جو نیویارک ےک رہائشیوں کو ممکنہ دہشت گردی
۔یہ باہیم متعامل ویب سائٹ نیویارک ےک باشندوں    یک کارروائیوں اور دیگر ہنگایم صورتحال ےک بارے  میے مطلع کرئے ہے

کو ممکنہ ہنگایم منظر ناموں، فعال شوٹر واقعہ ےس ےل کر تابکاری، حیاتیائے یا کیمیکل واقعہ تک، ےک بارے میے مشغول  
 ےک لیے تیار یک گنی ہے 

 / https://plannownyc.cityofnewyork.us: رکھنے
 

نے ایک ویڈیو شائع یک ہے کہ کس طرح    City of Houston:(City of Houston)بھاگیے روپوش ہوں مقابلہ کریں  
 : عوام کو کیس فعال شوٹر واقعہ پر ردعمل ظاہر کرنا چاہینی 

https://www.youtube.com/watch؟v=5VcSwejU2D0 
 

NYPD Shield (NYC محکمہ پولیس :)NYPD Shield  عمارتوں ےک مالکان اور نخر شعیر ےک دیگر کاروباری اداروں
 :  ےک لیے معلومات ےک تبادےل ےک ذریےع دہشت گردی کا مقابلہ کرنے ےک کا محکمہ پولیس کا ایک پروگرام ہے 

http://www.nypdshield.org/public/ 
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