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 نے ہنگامی حالت کے وفاقی HOCHULتاریخی طوفاِن سرما سے مغربی نیو یارک متاثر ہونے کے سبب گورنر 

   اعالمیے کی درخواست جمع کروا دی
   

ایری اور جینسی کاؤنٹیز کے لیے صدارتی ہنگامی اعالمیہ بفلو میں تالش اور بچاؤ کی کوششوں سمیت، طوفان کے 
   خالف جاری ردعمل کے لیے براہ راست وفاقی امداد فراہم کرے گا

   
ریاست بھر میں ہنگامی حالت برقرار ہے کیونکہ موسم سرما کا طوفان مغربی نیو یارک کو مفلوج کر چکا ہے، 

 سے زیادہ افراد تعطیالتی 100,000انسانی جانیں لے چکا ہے، سینکڑوں موٹر ڈرائیورز بے یارومددگار ہیں اور 
   ہفتے کے اختتام پر شدید سرد درجہ حرارت کے دوران بجلی سے محروم ہیں

   
خطرناک حاالت کی وجہ سے نیو یارک کے باشندوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ طوفان سے متاثر ہونے والے 

   عالقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور مقامی سفری سفارشات پر عمل کریں
   

بفلو کے مکمل شہر سمیت ایری کاؤنٹی کے زیادہ تر حصوں میں سفری پابندی برقرار ہے؛ مغربی نیو یارک میں 
 تھرووے NYSاور پنسلوانیا بارڈر کے درمیان  (راچیسٹر) 45متعدد ریاستی شاہراہوں پر بندش کا نفاذ ہے؛ ایگزٹ 

(I-90) تاحال تمام ٹریفک کے لیے بند ہے   
   
   

 کو وفالی ہنگامی اعالمیے کے لیے ایک درخواست جمع کروائی ہے، Biden نے آج صدر Kathy Hochulگورنر 
 دسمبر کو شروع ہونے واال موسم سرما کا تاریخی طوفان، مغربی نیو یارک اور نارتھ کنٹری 22کیونکہ جمعرات، 

 میل فی 60کے عاللوں کو بدستور متاثر کر رہا ہے، طوفان نے یہاں شدید برفانی طوفان جیسے حاالت پیدا کیے ہیں، 
گھنٹہ سے زائد رفتار سے ہوا کے زور دار جھکڑ چل رہے ہیں، اور تعطیالتی ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت نمطہ 

انجماد سے کافی کم رہا ہے۔ طوفان کے خالف ریاست کا ردعمل اس ہفتے بھی جاری ہے اور ہنگامی ردعمل دینے 
والی ریاستی ایجنسیوں کی کثیر تعداد نے متاثرہ عاللوں میں ممامی حکومتوں کی مدد کے لیے سازوسامان اور افسران 

 نیشنل گارڈ کے سپاہی مغربی نیو یارک کے خطے میں تعینات 220 نے اضافی Hochulکی تعیناتی کی ہے۔ گورنر 
 تک پہنچ چکی ہے۔ ردعمل کی کارروائیاں پوری ہفتے جاری 430کیے ہیں، جس سے تعیناتیوں کی کل تعداد تمریباً 

 اور ممامی حکام کی جانب سے نیویارک کے باشندوں پر مسلسل زور دیا جا رہا Hochulرہنے کے پیِش نظر، گورنر 
ہے کہ وہ ایری کاؤنٹی کے متاثرہ عاللوں کے ساتھ، نارتھ کنٹری میں واٹرٹاؤن کے لریبی عاللے میں سفر سے گریز 

کریں، جہاں ملتی جلتی صورتحال کا سامنا ہے۔  منظوری پر، وفالی ہنگامی اعالمیہ ردعمل اور بچاؤ کی جاری 
  سرگرمیوں میں مدد کے لیے فوری طور پر وفالی معاونت فراہم کرے گا۔

   
میں ریاست اور ممامی عوامی تحفظ کی ایجنسیوں کے ہر اس فرد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو آگے بڑھے اور "

 Bidenمیں صدر " نے کہا۔ Hochulگورنر " دوران تعطیالت، ہفتے کے پورے اختتام کے دوران کام کرتے رہے،
سے بات کر چکی ہوں جنہوں نے ہمارا وفالی ہنگامی اعالمیہ فوری طور پر منظور کرنے پر اتفاق کیا ہے، جو اس 

تاریخی طوفان کے خالف ہماری بحالی کی کوششوں کے لیے انتہائی اہم ہو گا، اور میں اس معاونت کو حاصل کرنے 
میں مدد پر ہمارے کانگریسی وفد کی بھی شکر گزار ہوں۔ جہاں ہم مغربی نیو یارک کی بحالی میں مدد کے لیے ہر 



ممکن کوشش کر رہے ہیں اور وفالی معاونت کے منتظر ہیں، وہیں میں چاہتی ہوں کہ متاثرہ عاللوں میں موجود ہر 
   "شخص شاہراہوں سے دور رہے اور اپنے پیاروں اور پڑوسیوں کی خبرگیری کرتا رہے۔

   
  وفاقی ہنگامی اعالمیہ

 
 سے ایری اور جینسی کاؤنٹیز کے لیے وفالی ہنگامی اعالمیے کی درخواست کی ہے۔  Bidenگورنر نے صدر 

منظوری پر،وفالی ہنگامی اعالمیہ ردعمل اور بچاؤ کی جاری سرگرمیوں میں مدد کے لیے فوری طور پر وفالی 
  معاونت فراہم کرے گا۔ 

   
 نے پوری ریاست کے لیے ہنگامی حالت کا اعالن Hochulجمعرات کی شام کو آنے والے مولعے سے لبل، گورنر 

کیا تھا، جو اپنی جگہ برلرار ہے۔ مزید برآں، نیویارک کے ہنگامی انتظام کی ایجنسیاں طوفان سے لبل کے ہفتے کے 
  دوران لومی موسمیاتی خدمت اور ممامی حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطوں میں تھیں۔

  
بشمول دفتر برائے ہنگامی انتظام اور دفتر )ریاست نیویارک ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات 

، محکمۂ آمد و رفت، تھرووے اتھارٹی، ریاستی پولیس، ریاستی پارکس اور (برائے آگ کی روک تھام اور کنٹرول
DEC ان تمام کو طوفان سے لبل مغربی نیو یارک، فنگر لیکس اور نارتھ کنٹری کے خطوں کے لیے تعینات کیا گیا ،

  تھا، اور شدید متاثرہ عاللوں کے لیے اضافی وسائل مجتمع کیے گئے تھے۔ 
   

مغربی نیو یارک میں متعدد ریاستی شاہراہیں ہر لسم کی ٹریفک کے لیے، سوموار کی سہ پہر تک بند رہیں گی۔ 
پر تمام ٹریفک کے لیے بندش برلرار  (I-90) تھرووے NYS اور پنسلوانیا الئن کے درمیان 46راچیسٹر میں ایگزٹ 

  ہے۔
   

لیک اونٹاریو اور لیک ایری کے عاللے اس ہفتے کے دوران بھی شدید برفباری سے متاثر رہنے کا امکان ہے۔ لیک 
اونٹاریو کے مشرق میں منگل کے روز ایک سے دو فٹ مزید برف پڑنے کا امکان ہے، جبکہ سوموار کو برف گرنے 

کی شرح تین انچ فی گھنٹہ رہنے کی تولع ہے۔ بفلو کے عاللے میں ہفتے کے اختتامی حصے اور اختتام پر درجہ 
حرارت بڑھنے کا امکان ہے، جس سے لبل آئندہ کچھ روز کے دوران مزید ایک فٹ برف پڑنے کا امکان ہے۔ محکمۂ 

آمد و رفت مغربی نیو یارک، فنگر لیکس اور شمالی ملک کے عاللوں سے برف ہٹانے کے کاموں میں معاونت کے 
   افراد پر مشتمل اضافی عملہ تعینات کر چکا ہے۔ 100لیے 

    
جھیل کے اثر سے ہونے والی برف باری کی وارننگ اور موسم سرما کے طوفان کی وارننگز شمالی ملک کے 

عاللوں کے لیے بدستور جاری ہیں۔ اپنے عاللے میں موسم کی نگرانیوں اور وارننگز کی مکمل فہرست کے لیے، 
  مالحظہ کریں۔ویب سائٹ اپنے عاللے کی لومی موسمیاتی خدمت کی

   
ہم اس تباہ  " نے کہا،Jackie Brayریاست نیویارک ڈویژن برائے وطن کی سالمتی اور ہنگامی خدمات کی کمشنر 

کن سرمائی طوفان سے ریاست نیو یارک کے باشندگان کی بحالی کے لیے اپنے ریاستی اور ممامی شراکت داروں کے 
ہمراہ کام کر چکے ہیں اور اسے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تالش اور بچاؤ کی ہماری مہمات جاری ہیں، ایسے میں، 

ردعمل دینے والوں میں تاحال شامل رہنے والے ہر فرد کا، اور ان کی جاری کوششوں کے لیے میں شکریہ ادا کرنا 
چاہتی ہوں۔ براِہ کرم ممامی سفری سفارشات جو اب بھی برلرار ہیں، ان پر عمل کریں اور یہ جان لیں کہ گورنر 

Hochul اور میں ہر حکومتی سطح پر اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم مغربی نیو یارک میں 
  " کمیونٹیز کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری معاونت کا حصول یمینی بنا سکیں۔

   
  متاثرہ کمیونٹیز کے لیے حفاظتی تجاویز

  
  سرمائی سفر میں حفاظت

  : موسم سرما کے طوفانوں کے دوران اموات اور زخمی ہونے کی سب سے بڑی وجہ ٹرانسپورٹیشن کے حادثات ہیں
    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C392bc23e43204ad6f81a08dae783d457%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638076850673770182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XhWELVodeC4f33eEhN84%2BHaBwxyvnNf%2BhpZJgcMHwDU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C392bc23e43204ad6f81a08dae783d457%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638076850673770182%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XhWELVodeC4f33eEhN84%2BHaBwxyvnNf%2BhpZJgcMHwDU%3D&reserved=0


 موسم سرما کے طوفان کے دوران، اشد ضروری صورتحال کے عالوہ گاڑی نہ چالئیں۔   

  یمینی بنائیں کہ آپ کی گاڑی پر سے جمی ہوئی برف اور کچی برف صاف کر لی گئی ہے۔ اچھی بصارت
   اچھی ڈرائیونگ کے لئے انتہائی اہم ہے۔

  اپنی رفتار کو ہمیشہ سڑک اور موسمی حاالت سے موافك رکھیں۔ اس کی منصوبہ بندی کریں کہ کہاں رکنا
   ہے اور گاڑیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ برلرار رکھیں۔

 انتہائی ہوشیار رہیں اور یاد رکھیں کہ چھوٹے بچے برفانی تودوں میں غائب ہو سکتے ہیں۔   

  اگر سفر کرنا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے، تو دوران سفر یہ یمینی بنائیں کہ آپ کی کار میں زندگی
بچانے والی اشیاء مثالً کمبل، بیلچہ، ٹارچ اور اضافی بیٹریاں، اضافی گرم کپڑے، ٹائروں پر چڑھانے والی 

زنجیریں، بیٹری بوسٹر کیبلز، فوری توانائی کی حامل خوراکیں اور ہنگامی صورتحال میں جھنڈے کے طور 
   پر استعمال کرنے کے لیے چمکدار رنگوں والے کپڑے موجود ہوں۔

  اگر آپ کے پاس سیل فون یا دو طرفہ ریڈیو سیٹ بطور دیگر مواصالتی آلہ استعمال کے لیے دستیاب ہے، تو
   بیٹری کو چارج رکھیں اور جب بھی سفر کریں اپنے ساتھ رکھیں۔

  
  انتہائی درجہ حرارت

 
   

 "یعنی ہوا کی ایسی ٹھنڈک جو اصل درجہ حرارت کے ساتھ مال کر - کے متعلك معلومات رکھیں " ونڈ چل
   جو انسانی جسم میں سے گرمائش کے زیادہ اخراج کا سبب بن سکتی ہے۔- بنتی ہے 

 مناسب کپڑے پہنیں اور زیادہ دیر تک سردی میں رہنے سے گریز کریں۔   

  جب ضروری ہو تو لباس کی تہوں کے ساتھ ٹوپی اور دستانے پہنیں۔ جسم کے کسی بھی حصے کو غیر
   ضروری طور پر سرد فضاء میں نکالنے سے گریز کریں۔

  گرم مشروبات وغیرہ یا گرم پانی کافی ممدار میں پئیں لیکن کیفین اور الکحل سے پرہیز کریں۔ جسم کی
   گرمائش لائم رکھنے کے لئے فعال رہیں۔

 سردی سے بالائدگی کے ساتھ ولفے لیں۔   

  اگر کسی شخص میں ہائپوتھرمیا یا فراسٹ بائٹ کی عالمات ظاہر ہوں، تو ٹھنڈی جگہ سے باہر نکالیں، اسے
   :آہستہ آہستہ گرمی پہنچائیں، اور طبی امداد حاصل کریں

 اس کی عالمات میں احساس کا ختم ہونا، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں، کانوں اور ناک میں : فراسٹ بائٹ
   سفیدی یا پیالہٹ ظاہر ہونا شامل ہیں۔

 عالمات میں بے لابو کپکپی، بولنے میں سستی، یادداشت کی کمی، بار بار ٹھوکر کھانا، اور : ہائپوتھرمیا
   غنودگی شامل ہیں۔

  
  بھاری مشقت

 
   

 سردی سے محفوظ رہیں، گرم کپڑے پہنیں اور کھلی جگہ پر کام کرنے کے دوران سست رفتار رہیں۔   

 زیادہ مشمت سے بچنے کے لیے کثرت سے ولفہ برائے آرام لیں   

  اگر آپ کو سینے میں درد، سانس لینے میں دشواری، یا آپ کے جبڑے میں درد آپ کے بازو کے نیچے
   کام چھوڑ دیں اور فوری مدد طلب کریں۔- پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو 

  
   بجلی کی بندشیں

  

 اپنے یوٹیلیٹی فراہم کنندہ کو کال کرکے بندش کی اطالع دیں۔   



  تمام گری ہوئی بجلی کی تاروں سے دور رہیں اور انہیں مرمت کے لئے یوٹیلیٹی فراہم کنندہ کو رپورٹ
   کریں؛ ہمیشہ اس مفروضے پر عمل کریں کہ بجلی کی گری ہوئی سب الئنوں میں بجلی موجود ہے۔

  موم بتیوں سے آگ - ہنگامی صورتحال میں روشنی کرنے کے لئے صرف ٹارچ یا فلیش الئٹس استعمال کریں
   لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

  کھانے خراب ہونے سے بچانے کے لیے اپنے ریفریجریٹر اور فریزر کے دروازوں کو بند رکھیں۔جس چیز
   !پر شک ہو، اسے باہر پھینک دیں

  گھر کے اندر کوئلے والی گرل یا جنریٹر کا استعمال نہ کریں اور گرمائش پیدا کرنے کے لئے گیس کا چولہا
   ان سے کاربن مونو آکسائڈ کی نمصان دہ سطح پیدا ہو سکتی ہے۔- استعمال نہ کریں

 ایک الئٹ آن رکھیں -بجلی واپس آنے پر ممکنہ تیز وولٹیج سے بچنے کے لیے اہم اپالئنسز کو آف کر دیں
  تاکہ بجلی کی بحالی کا آپ کو علم ہو سکے۔

  
  گھر کو گرم رکھنا

 
گرم کرنے والے آالت گھروں میں آگ سے ہونے والی اموات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہیں۔ ان اہم الدامات پر 

 :عمل کر کے اپنے پیاروں کو محفوظ رکھیں
   

 تمام آتش گیر اشیاء کو گرم کرنے والے آالت سے کم از کم تین فٹ دور رکھیں۔   

  سپیس ہیٹرز سمیت تمام آالت کو ہمیشہ براہ راست کسی رسیپٹکل میں پلگ ان کریں۔ آالت کو کبھی بھی کسی
   پاور سٹرپ یا ایکسٹینشن میں پلگ ان نہ کریں۔

  یمینی بنائیں کہ ہر بیڈروم میں، سونے کی جگہوں کے باہر، اور آپ کے گھر کی ہر منزل میں کام کرتا ہوا
   دھوئیں کا االرم موجود ہو۔

  
 پر کال کریں یا وزٹ 211طوفان سے لبل، اس کے دوران یا اس کے بعد ہر لسم کی غیر ہنگامی خدمت کے لیے، 

 ۔ 211nys.orgکریں
 

پر ریاست نیو یارک ڈویژن برائے www.dhses.ny.gov/safetyحفاظت کے مزید مفید تجاویز جاننے کے لیے، 
  وطن کی سالمتی اور ایمرجنسی خدمات کا مفید تجاویز کا ویب پیج مالحظہ کریں۔
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