
 
 KATHY HOCHULگورنر    3/2/2023 فوری ریلیز کے لیے:

 

 

نے نیویارک کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسم سرما کے طوفان کے لیے تیاری کریں  HOCHULگورنر 
  جس کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ باالئی ریاست میں اس ہفتہ وار تعطیل میں بہت زیادہ برف باری ہو گی

  
دارالحکومت کے کچھ حصوں، موہاک ویلی اور شمالی ملک کے عالقوں میں، جمعہ کی شام سے ہفتہ کی شام تک  

  مقامی طور پر زیادہ مقدار میں، ایک فٹ یا اس سے زیادہ برف پڑنے کی توقع ہے
  

صوں میں اونٹاریو جھیل کے جنوبی ساحل پر ہفتے کے دن تک آٹھ انچ تک برف پڑ سکتی ہے؛ ریاست کے دیگر ح
  تین سے چھ انچ تک برفباری، تیز ہواؤں اور/یا انجماد والی بارش کی توقع ہے

  
ریاست بھر میں بھاری برف باری اور انجماد کے ساتھ مل کر ہوا کے جھکڑوں سے جمعے اور ہفتہ کو اس بات کا  

  امکان بڑھ گیا ہے کہ سفر کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے
  
  

نے آج نیویارک کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسم سرما کے طوفان کے ایک اور   Kathy Hochulگورنر 
سلسلے کے لیے تیار رہیں جو ممکنہ طور پر برف باری، مخلوط بارش اور تیز ہوا کے جھکڑ جمعے کی رات سے  

ویلی اور شمالی ملک کے    شروع ہو کر ہفتے کی دوپہر تک جاری رہیں گے۔ دارالحکومت کے اکثر عالقوں، موہاک
عالقوں میں ایک فٹ یا اس سے زیادہ برف پڑ سکتی ہے، جبکہ اونٹاریو جھیل کے جنوبی ساحل کے ساتھ رہنے والی  

کمیونٹیز میں چار سے آٹھ انچ کے درمیان برف پڑ سکتی ہے۔ ریاست کے دیگر حصوں میں کئی انچ تک برف پڑ  
وائیں چل سکتی ہیں۔ کچھ عالقوں میں ژالہ باری اور/یا انجماد والی بارش میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہ   35سکتی اور 

کے ساتھ برف باری بھی ہو سکتی ہے، جس سے مجموعی طور پر برف باری کم ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی اس کے  
مقامی  نے نیویارک کے شہریوں پر زور دیا کہ وہ  Hochulنتیجے میں سفر کی مشکالت پیدا ہو سکتی ہیں۔ گورنر 

  موسم کی پیشن گوئیوں کی نگرانی کرتے رہیں اور متاثرہ عالقوں میں سفر کرتے ہوئے زیادہ محتاط رہیں۔
  

"نیویارک میں موسم سرما ابھی ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ اس ہفتہ وار تعطیل میں برف باری، ژالہ باری، انجماد والی 
"ریاست   نے کہا۔ Hochulگورنر  اثر ہونے کی توقع ہے،" بارش اور تیز ہواؤں سے ریاست کے بیشتر حصوں کے مت

کی ایجنسیاں ہنگامی ردعمل کے اقدامات کے اثاثوں کو تیار کر رہی ہیں اور اگر ضروری ہو تو ہم مقامی حکومتوں 
کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو اس ہفتے کے آخر میں الزمی سفر کرنا ہے، تو اپنے مقامی موسم کی پیشن گوئی 

  قے سے پہنچنے کے لیے خود اپنے آپ کو اضافی وقت دیں۔"پر پوری توجہ دیں اور اپنی منزل تک محفوظ طری
  

"مارچ   نے کہا، Jackie Brayریاست نیویارک کی ڈویژن آف ہوم لینڈ سکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز کی کمشنر 
کے اوائل میں آنے واال موسم سرما کا طوفان جس میں شدید برف باری اور انجماد ہونے کا امکان ہے، طوفان کا  

سرما کا یہ مجموعہ متاثرہ عالقوں میں جمعے کی رات کو سفر کرنا مشکل بنا دے گا۔ یہ برف باری بہت زیادہ   موسم
اور مائع ہو گی، جسے بیلچے یا ہل سے ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ سڑک پر سفر کر رہے ہیں تو براہ کرم اس  

 ہفتہ وار تعطیل پر زیادہ محتاط رہیں۔"  
  

ہفتے کی شام تک دارالحکومتی عالقے، شمالی ملک اور موہاک ویلی کے عالقوں کے لیے موسم جمعے کی شام سے 
سرما کے طوفان کی انتباہی خبریں جاری کی گئی ہیں۔ ریاست بھر میں رونما ہونے والی اس موسمی صورتحال کے  



ے میں موسمی انتباہات کی  بارے میں دیگر انتباہات، مشاہدات اور مشورے بھی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے عالق 
  مالحظہ کریں۔ ویب سائٹمکمل فہرست کے لیے، اپنے عالقے کی قومی موسمیاتی سروس کی 

  
 ایجنسی کی تیاریاں  

  
 ڈویژن آف ہوم لینڈ سکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز  

ڈویژن موسم کی پیشنگوئی پر فعال طریقے سے نظر رکھے ہوئے ہے، نیز وہ موسمی صورتحال پر ریاست کے  
( کا  Office of Emergency Managementردعمل میں معاونت کر رہا ہے۔ دفتر برائے انتظاِم ہنگامی حاالت )

ت کی درخواست کرنے پر سہولت  عملہ مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور مقامی حکامت کی جانب سے معاون
  کاری، نیز ضرورت پڑنے پر، ریاست کے ذخائر میں سے اثاثوں کی تعیناتی کے لیے تیار ہے۔

  
 ڈیپارٹمنٹ آف پبلک سروس  

نیویارک کی یوٹیلیٹیز کے پاس اس ہفتے کے موسم سرما والے موسم کے لیے نقصان کی تشخیص، تاروں سے 
  6,125حفاظت، ردعمل، مرمت اور بحالی کی کوششوں میں مصروِف عمل ہونے کے لیے ریاست بھر میں تقریباً 

 NYSEGی الئن کارکنان اور بیرون 125اس میں نیشنل گرڈ کی جانب سے حاصل کردہ اضافی  کارکن دستیاب ہیں۔
ڈپارٹمنٹ کا عملہ   بیرونی الئن اور اشجار کارکنان شامل ہیں۔ 500کی جانب سے حاصل کردہ اضافی  RG&Eاور 

پورے ایونٹ میں یوٹیلیٹیز کے کام کی نگرانی کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ان یوٹیلیٹیز کو مناسب عملے  
  یا جائے جو سب سے زیادہ متاثرہ ہیں۔والے ان عالقوں میں منتقل ک

مالحظہ   ویب سائٹیوٹیلٹی سروس انٹرپشنز کی  DPSاگر آپ کی سروس میں خلل پڑتا ہے، تو تجاویز کے لیے 
  کریں۔

  

 محکمہ ٹرانسپورٹیش 

سپروائزرز اور آپریٹرز کے ساتھ، اس کثیر اثرات والے، ریاست   3,614ریاستی محکمۂ آمدو رفت تیار ہے کہ اپنے 
بھر میں آنے والے موسم سرما کے طوفان کا سدباب کیا جائے۔ فی الحال عالقائی عملہ برف اور انجماد کے ردعمل 

ور صفائی کی ترجیحی کارروائیوں کے دوران،  اس صورِت حال میں ا  اور تیاری کی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔
  عملہ دستیاب رہے گا۔  24/7تمام رہائشی مقامات پر 

  
سنگین عالقوں میں برف اور انجماد کی سرگرمیوں کی معاونت کے لیے، النگ آئی لینڈ سے مڈ ہڈسن کے عالقے تک  

ساتھ، اضافی وسائل کی ضرورت کا   آپریٹرز تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ہنگامی صورتحال میں تبدیلی کے ساتھ  25
  دوبارہ جائزہ لیا جاتا رہے گا۔

  
متاثرہ عالقوں میں فلیٹ مکینکس   برف اور منجمد پانی کے تمام دستیاب آالت کام کرنے کے لیے تیار حالت میں ہیں۔

کام   24/7ے تمام مرکزی رہائشی مقامات پر بحالی و مرمت انجام دینے اور ٹرکس کو سٹرک پر رواں رکھنے کے لی
  ریاست بھر میں سامان و آالت کی تعداد درج ذیل ہے: کریں گے۔

 بڑے پلو ٹرکس   1596 •

 میڈیم ڈیوٹی پلوز   154 •

 ٹو پلوز  50 •

 بڑے لوڈرز   340 •

 سنو بلوورز   36 •

  
پر کال کرنی چاہیئے یا مالحظہ   511سفر کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے، موٹر سواروں کو 

پر جانا چاہیئے، جو ریاست نیویارک کا ٹریفک اور  m.511ny.orgیا موبائل سائٹ   511NY.orgwww. کریں
  سفری معلومات کا سرکاری ذریعہ ہے۔

  
 تھرووے اتھارٹی  

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%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425371487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gf3AS0mMgiHoe5znKyZb0RHuweEOuqCppYBPcnYcEvQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdps.ny.gov%2Futility-service-interruptions&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425371487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7k7s30A5q39F39FhwI1EEagXUbBv8i%2F4WPXZ60%2FYStk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.511ny.org%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C8471f86933084bc261fb08db1b7e0b11%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134000425371487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jbGKgwc9Haxe7msRjFbk%2BpsGChz%2FLcTdkOBJ2lwE6JQ%3D&reserved=0


دستیاب آپریٹرز اور سپروائزرز   680تھرووے اتھارٹی کا عملہ موسم کی پیشن گوئی کی نگرانی کر رہا ہے اور اپنے 
  کے ساتھ ردعمل کے اقدامات کے لیے تیار ہے۔ پوری ریاست میں کے آالت کی تعداد اور وسائل مندرجہ ذیل ہیں: 

  بڑے اور درمیانے ڈیوٹی پلو ٹرکس 355 •

  ٹو پلوز 11 •

 لوڈرز  67 •

  ٹن سے زائد نمک استعمال کے لیے فوری دستیاب 114,000 •

  
تھرووے پر گاڑیاں چالنے والوں اور ان میں سوار افراد کو سردیوں کے موسمی حاالت سے آگاہ کرنے کے لیے قابِل  

  استعمال کیا جا رہا ہے۔ ترمیم پیغامات والے اشاروں اور سوشل میڈیا کا
  

اور  iPhoneدیتی ہے جو کہ  ڈاؤن لوڈ کرنے کی ترغیب موبائل ایپتھرووے اتھارٹی گاڑی چالنے والوں کو اپنی 
Android   ڈیوائسز کے لئے مفت دستیاب ہے۔ یہ ایپ موٹر گاڑی چالنے والوں کو ٹریفک کی حقیقی معلومات، الئیو

ٹریفک کیمروں، اور دوران سفر راستہ تالش کرنے کی معاونت تک براہ راست رسائی فراہم کرتی ہے۔ موٹر  
کے ساتھ ٹریفک کے تازہ ترین   Thruwayای میلز کے لیے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں جو  TRANSalert سوار

  حاالت فراہم کرتی ہے۔
  

 ریاستی پولیس  
ریاستی پولیس حاالت کی مسلسل نگرانی کرے گی اور ان عالقوں میں اضافی گشتوں کا انعقاد کرے گی جو طوفان  

اں طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ تمام فور وہیل ڈرائیو اور خصوصی گاڑیوں نے خدمات جاری رکھی ہوئی ہیں،  سے نمای
  بشمول یوٹیلیٹی ٹاسک گاڑیاں اور برف پر چلنے والی موبائل گاڑیاں۔

  
 مددگار حفاظتی ٹوٹکے 

  
 سفر  

 محفوظ ڈرائیونگ کے لیے چند اہم ترین تجاویز میں شامل ہیں:   •

 بالضرورت سفر نہ کریں۔   •

 پلوں پر احتیاط برتیں کیونکہ برف سڑکوں کی نسبت پل پر جلدی جم سکتی ہے۔  •

اگر آپ پر سفر کرنا الزم ہے، تو دوران سفر یہ یقینی بنائیں کہ آپ کی کار میں بقائے حیات کا سامان کمبل،  •
ٹارچ اور اضافی بیٹریز، اضافی گرم کپڑے، ٹائروں کی چینز، بیٹری بوسٹر کیبلز کا سیٹ، فوری   بیلچہ،

توانائی کی حامل خوراکیں اور ہنگامی فلیگ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے چمکدار رنگ کے کپڑوں 
 کے ذخیرے موجود ہوں۔  

تی آلہ استعمال کے لیے دستیاب ہے، تو اگر آپ کے پاس سیل فون یا دو طرفہ ریڈیو سیٹ بطور دیگر مواصال •
بیٹری کو چارج رکھیں اور جب بھی سفر کریں اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ برف میں پھنس جاتے ہیں، تو آپ  

 مدد کے لیے کال کر سکیں گے، جان بچانے والے افراد کو اپنا محل وقوع بتا سکیں گے۔  

کی سب سے بڑی وجہ ٹرانسپورٹیشن کے حادثات موسم سرما کے طوفانوں کے دوران اموات اور زخمیوں  •
ہیں۔ گاڑی چالنے سے قبل، یقینی بنائیں کہ آپ کی گاڑی برف اور پانی کے انجماد سے پاک ہے؛ واضح حِد 

نگاہ اچھی ڈرائیونگ کی کنجی ہے۔ اپنے اسٹاپس کی منصوبہ بندی کریں اور کاروں کے درمیان زیادہ فاصلہ  
ں اور یاد رکھیں کہ برفانی تودے چھوٹے بچوں کو چھپا سکتے ہیں۔ اپنی  برقرار رکھیں۔ مزید چوکس رہی

 رفتار کو ہمیشہ سڑک اور موسمی حاالت سے موافق رکھیں۔ 

میل فی گھنٹہ   35تمام سڑکوں پر گاڑی چالنے والے افراد کے لیے یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ سنو پلوز  •
میں مقرر کردہ رفتار کی حد سے کم ہے، تاکہ اس کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، جو کہ بہت سے معامالت  

بات کو یقینی بنائیں کہ پھیالیا گیا نمک ڈرائیونگ لینز پر موجود رہے اور سڑک کے اطراف پر پھیل نہ  
جائے۔ اکثر اوقات بین الریاستی ہائی ویز پر، سنو پلوز ساتھ اطراف میں چلتے ہیں، کیونکہ یہ ایک وقت میں 

 ے کا سب سے موثر اور محفوظ طریقہ ہے۔  کئی لینز کو صاف کرن
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گاڑی چالنے والے افراد اور پیدل سواروں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیئے کہ سنو پلو ڈرائیوروں کی   •
دیکھنے کی حد محدود ہوتی ہے، اور سنو پلوز کا سائز اور وزن ان کا تیزی سے ہینڈل کرنا اور رکنا بہت  

چھے سے برف اڑنے سے حد نگاہ شدید طور پر کم ہو سکتی ہے یا دھند کی  مشکل بنا سکتا ہے۔ پلو کے پی
کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ گاڑی چالنے والے افراد کو سنو پلوز کو اوور ٹیک کرنے یا ان کے قریب ہو کر  
گاڑی چالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیئے۔ گاڑی چالنے والے افراد کے لیے گاڑی سنو پلوز کے پیچھے 

ں سڑک صاف اور نمک زدہ ہو، زیادہ محفوظ ہے۔ جب سنو پلو کام کر رہا ہو تو اس کو کبھی اوور رکھنا جہا
 ٹیک کرنے کی کوشش نہ کریں۔ 

  
 بجلی کی بندشیں 

 عالقے میں مرمتی شیڈولز کے تعین کے لیے اپنے یوٹیلیٹی )دفتر( سے معلوم کریں   •

سروس بحال ہونے پر سرکٹ اوورلوڈ سے بچنے کے لیے الئٹس اور آالت کو بند کریں یا پلگ سے نکال   •
 دیں؛ بجلی کب بحال ہوتی ہے، اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک الئٹ آن رہنے دیں۔ 

فان کے دوران گرمائش ختم ہو جائے، تو جن کمروں کی ضرورت نہیں ہے ان کو بند کر  اگر سردی کے طو •
 کے گرم رکھیں۔ 

 بجلی کی بندش کی اطالع دینے کے لیے، کال کریں:   •

-Central Hudson :800-527-2714   
-Con Edison :800-752-6633  
-National Grid :800-867-5222  
-NYSEG :800-572-1131  
-O&R :877-434-4100   
-PSEG-LI  :800-490-0075  
-RG&E :800-743-1701  

  
 تحفط برائے حرارت  

متبادل گرمائش کے صرف اور صرف محفوظ ذرائع کا استعمال کریں جیسے کہ آتش دان، لکڑی یا کوئلے کا   •
 چھوٹا سوراخ دار چولہا یا منتقلی پذیر سپیس ہیٹرز۔  

 ہمیشہ مینوفیکچرر کی ہدایات پر عمل کریں۔   •

قت ہمیشہ یہ یقینی  گرمائش کے متبادل ذرائع جیسے کہ آتش دان، لکڑی کا چولہا وغیرہ استعمال کرتے و •
 بنائیں کہ آپ کے پاس مناسب ہواداری کا بندوبست ہو۔  

 پردوں، تولیوں اور صافیوں کو گرم سطحوں سے دور رکھیں۔  •

آگ بجھانے واال آلہ اور دھوئیں کی نشاندہی کرنے والے آالت موجود رکھیں اور یقینی بنائیں کہ وہ کام کر   •
 رہے ہوں۔ 

اگر آپ مٹی کے تیل کے ہیٹرز اپنے معمول کے حرارتی فیول کی فراہمی کے لیے، یا حرارت حاصل کرنے  •
 کے ہنگامی ذریعہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو درج ذیل حفاظتی تجاویز پر عمل کریں:  

 مینوفیکچررز کی ہدایات پر عمل کریں۔  -
 عمال کریں۔  اپنے یونٹ کے لیے صرف اور صرف درست فیول کا است-
 جب یونٹ ٹھنڈا ہو تو دوبارہ فیول بھرنے کے لیے صرف اور صرف بیرونی جگہ کا استعمال کریں۔  -
 ہیٹر کو فرنیچر اور دیگر آتش گیر اشیاء سے کم از کم تین فٹ دور رکھیں۔ -
انتظام  ہیٹر استعمال کرتے وقت، آگ سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر عمل میں الئیں اور مناسب ہواداری کا -

 کریں۔ 
  

۔ ریاست نیو  yhttps://dhses.ny.gov/safet موسم سرما میں حفاظت کے مزید نکات کے لیے، مالحظہ کریں
پر کال کریں یا   211یارک میں طوفان سے قبل، اس کے دوران، یا بعد میں تمام غیر ہنگامی خدمات کے لیے 

nys.org211 مالحظہ کریں۔  
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 بارے میں داخلی سالمتی اور ہنگامی خدمات کے ڈویژن کے 

ڈویژن برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ایمرجنسی سروسز، آفات اور دیگر ہنگامی حاالت کو روکنے، ان سے بچاؤ 
کرنے، تیاری کرنے، سدباب کرنے، ان سے بحال ہونے اور کمی النے کے لیے قیادت، رابطہ کاری اور مدد فراہم  

پر سرچ کریں یا مالحظہ کریں  Twitterپر، Facebook کو DHSESکرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، 
dhses.ny.gov۔  

  
###  
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