WPR ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਐਮਰਜਸੀ ਿਤਆਰੀ ਯੋਜਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ WPRRA, ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਐਮਰਜਸੀ ਿਤਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੇ
ਕੋਈ ਐਮਰਜਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਅਸ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਠ ਹੋਵ ਗੇ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ ਿਕ ਯੋਜਨਾ ਿਵਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਤਆਰ ਹੈ.

ਇਹ ਐਨ ਈ ਪੀ ਪੀ (NEPP) ਕੀ ਹੈ
WPR ਨਬਰਹੁੱ ਡ ਇਮਰਜਸੀ ਿਤਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਿਵੱ ਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਤ ਇਹਨ
ਜੋਖਮ ਦਾ ਪਬੰ ਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮਬਰ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ਇਸ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ
ਇੱ ਕ ਢ ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸਹੂਲਤ / ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ NEPP ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਕਉ ਂ ਹੈ
ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜਸੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤ ਸਰੀ ਦੇ ਿਹਰ ਨ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਸਰੀ ਐਮਰਜੰ ਸੀ ਪੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰ ਕਟਕਾਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਿਤਆਰ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਪਿਹਲੇ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਅੱ ਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਿਹਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਦੇ ਿਵਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਵ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਖ਼ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਢੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜ WPR NEPP ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋ. ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਂਉਦੇ ਦੇਖ,ੋ ਿਚੱ ਟੇ ਡਬਲਯੂ ਪੀ ਆਰ ਆਰ ਏ (WPRRA) ਦੀ ਵੈਸਟ ਪਿਹਨ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਣਗੇ, ਿਜਵ ਿਕ ਵੀਲਚੇਅਰ ਜ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਐਮਰਜਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਿਵ ੇ ਯੋਗਤਾ.

ਸ਼ਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰੀ ਦੇ ਿਹਰ ਨ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸ ਪਿਹਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ. ਹੋਰ
ਜਾਨਣ ਲਈ, www.surrey.ca/sep ਤੇ ਜਾਓ

ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਵ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰਖ਼ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਢੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਜ WPR NEPP ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਲਈ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੋ
ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇ

ਲਈ, ਹੇਠ ਸੱ ਤ ਪਤੀਿਕਆ ਯੂਿਨਟ ਟੀਮ ਹਨ ਜੋ ਅਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਖਾਸ ਕੁ ਲਤਾਵ ਅਤੇ

ਿਕੱ ਿਤਆਂ ਸਮੇਤ ਬਣ ਗੇ.

ਸੰ ਪਰਕ: ਡਾਇਐਨ ਡੈਨਟ - dydent@shaw.ca ਟੈਮੀ ਿਰਚੀ - tammy@tamraritchie.com ਜੇ ਤੁਸ ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ

ਿਮਲ ਨਹ ਸਕੇ ਜ ਇਲੈ ਕਟੌਿਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਸੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸ
ਲੰਬੇ ਫਾਰਮ (long form) ਜ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ (short form) ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ dydent@shaw.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਿਵ ਾ
ਲਾਈਨ ਿਵਚ "WPR NEPP ਐਮਰਜਸੀ ਘਰੇਲੂ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਪਾਓ.

