
 
 KATHY HOCHULگورنر   3/16/ 2023 فوری ریلیز کے لیے:

 
 

اور نیشنل ویدر سروس کی جانب سے ریاست نیو یارک میں سیالب سے بچاؤ کا ہفتۂ آگاہی منانے  HOCHULگورنر 
  کا اعالن

  
بارے میں نیو یارک کے مکینوں کو سیالب کے خطرات اور سیالب کی ہنگامی صورتحال کے لیے تیاری کرنے کے 

  جاننے کی ترغیب دی گئی
  

  مارچ کے ہفتے کے دوران نیو یارک کے مکینوں کو تعلیم  13شراکت داری میں 
  
  

کے ہفتے کو، ریاست نیو یارک میں سیالب سے بچاؤ کے ہفتٔہ آگاہی   2023مارچ  13نے آج  Kathy Hochulگورنر 
کے طور پر منانے کا اعالن کیا ہے۔ ساالنہ مہم، جو نیشنل ویدر سروس کے ساتھ شراکت داری میں چالئی جاتی ہے، 

ی صورتحال کے لیے میں نیو یارک کے مکینوں کو سیالب کے خطرات اور سیالب کی وجہ سے کسی بھی ہنگام 
تیاری کرنے کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ ریاست نیو یارک کا ڈویژن برائے قومی سالمتی و ہنگامی خدمات مقامی،  

ریاستی اور وفاقی شراکت داروں کے ساتھ سال بھر کام کرتا ہے تاکہ سیالب سے متعلق مسائل کو حل کیا جا سکے، 
سے پہلے پہنچنے والے امدادی اہلکاروں کو تربیت دینا، اور نیو یارک کے  بشمول ماضی کے واقعات سے بحالی، سب

روزمرہ شہریوں کو خطرات کو سمجھنے اور جاننے کے لیے تیار کرنا اور یہ جاننا کہ جب سیالب آئے تو کیا اقدامات 
  کرنے ہیں۔

  
وں کو درپیش ہے، اور "سیالب سب سے بڑا موسمی خطرہ ہے جو نیو یارک کے شہری  نے کہا، Hochulگورنر 

سیالب سے بچاؤ کا ہفتٔہ آگاہی یہ جاننے کا ایک بہترین موقع ہے کہ سیالب کے واقعے سے پہلے، اس کے دوران اور  
بعد میں کیا کرنا ہے۔ ریاست نیو یارک میں پانی کے بے شمار ذخائر ہیں، بشمول بہت بڑی جھیلیں، سینٹ الرنس سی  

یہ سب کچھ ہی وجہ  --لیکس، ساحلی عالقے، اور بے شمار دریا، جھیلیں اور ندیاں وے، ہڈسن اور موہاک دریا، فنگر 
  ہے کہ نیو یارک کے مکین سیالب کے خطرے کو سمجھیں اور بہترین تیاری کیسے کریں"۔ 

  
موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ریاست نیو یارک اور ملک کے باقی حصوں میں سیالب کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 

کا ماحول کئی طریقوں سے موسم پر اثر انداز ہوتا ہے، بشمول بھاری بارش، حاری طوفان اور زیادہ کثرت کے  گرمی
ساتھ آنے والے سمندری طوفان، اور سمندر کے درجٔہ حرارت میں اضافے اور برف کی چادروں کے پگھلنے کی وجہ 

، سیالب سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوتا ہے اور یہ سے سمندر کی سطح کا بلند ہونا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ بھر میں
 Divisionڈویژن برائے قومی سالمتی و ہنگامی خدمات ) Hochulاموات کا ذمہ دار ہے۔ گورنر  100ہر سال تقریباً 

of Homeland Security and Emergency Services, DHSES( اور نیشنل ویدر سروس )National 
Weather Service, NWSاتھ مل کر نیو یارک کے تمام مکینوں پر زور دے رہی ہیں کہ وہ سیالب سے  ( کے س

وابستہ خطرات کے بارے میں جانیں اور جانیں کہ وہ خاندانوں، کاروباروں اور عالقوں کو سیالب اور دیگر ہنگامی  
  صورتحال سے بچانے کے لیے اب کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔

  
"میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سیالب کتنا تباہ    نے کہا، Ken Grahamنیشنل ویدر سروس کے ڈائریکٹر 

کن اور جان لیوا ہو سکتا ہے۔ خواہ آپ گاڑی چال رہے ہوں یا پیدل چل رہے ہوں، اگر آپ سیالب زدہ سڑک پر آتے 
  ہیں، تو ڈوبیں مت، واپس مڑ جائیں!" 



  
"گزشتہ چند  نے کہا، Jackie Brayریاست نیو یارک کے ڈویژن برائے قومی سالمتی و ہنگامی خدمات کی کمشنر 

برسوں میں، نیو یارک نے ریاست بھر میں سیالب کے تباہ کن اثرات دیکھے ہیں۔ خود کو الحق خطرے کو سمجھنے  
کے لیے سیالب میں محفوظ رہنے کے اس ہفتٔہ آگاہی میں کچھ وقت نکالیں۔ معلوم کریں کہ کیا آپ سیالب زدہ عالقے 

نے سے پہلے اسے روکنے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات جانیں۔ سیالب کی ہنگامی  میں رہتے ہیں اور سیالب آ
صورتحال کی تیاری کرنے کے لیے، نیو یارک کے مکینوں کو ایک ہنگامی سپالئی کٹ بنانا چاہیے اور سیالب آنے 

  کی صورت میں اپنے خاندانوں اور عزیزوں کے لیے ایک منصوبہ تیار کرنا چاہیے"۔
  

سیالب بہت کم انتباہ کے ساتھ اور کئی مختلف طریقوں سے نقصان ہونے اور چوٹ لگنے کا سبب بن سکتا ہے،   چونکہ
بشمول بجلی کی بندش، نقل و حمل اور آمد و رفت کے نظام میں خلل، عمارت کو پہنچنے والے نقصان، اور تباہ کن لینڈ  

ی شدت کو سمجھنا ضروری ہے جو سیالب کی وجہ سالئیڈنگ، اس لیے نیو یارک کے تمام مکینوں کے لیے خطرے ک
  سے الحق ہوتے ہیں اور سیالب کی ہنگامی صورتحال میں محفوظ رہنے کے لیے افراد اور خاندان کیا کر سکتے ہیں۔

  
نے افراد کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ مفت ہنگامی انتباہات جیسے کہ موسمی  Brayاور کمشنر  Hochulگورنر 

  پر سائن اپ کریں۔ https://alert.ny.govبندش، اور دیگر ہنگامی معلومات کے لیے انتباہ، سڑک کی 
  

ت دیئے گئے ہیں جو نیو یارک کے لوگ سیالب سے پہلے اور اس کے دوران محفوظ رہنے کے لیے  ذیل میں اہم اقداما
  اٹھا سکتے ہیں:

 ,Federal Emergency Management Agency) -اپنے عالقے کے سیالب کے خطرے کو جانیں  •
FEMA پر جائیں۔ فلڈ میپ سروس سینٹر( کے  

سیالب کی ہنگامی صورتحال آپ کے  سیالب کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا انتظار نہ کریں! ہو سکتا ہے •
ساتھ کبھی پیش نہ آئے لیکن، اگر ایسا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی پیشگی تیاری آپ کی اور دوسروں کی جان بچا  

  سکتی ہے۔

اگر آپ سیالب والے عالقے میں رہتے ہیں تو اپنے سامان اور قیمتی سامان کی فہرست بنائیں۔ اہم دستاویزات  •
میں رکھیں۔ اہم دستاویزات، تصاویر اور دیگر اشیاء کی ڈیجیٹل، پاس ورڈ سے محفوظ کو واٹر پروف کنٹینر 

  نقول بنائیں۔

کے تحت فلڈ انشورنس  (National Flood Insurance Program, NFIPنیشنل فلڈ انشورنس پروگرام )  •
  اصل کریں۔ گھر کے مالک کی پالیسیوں میں سیالب شامل نہیں ہے۔کوریج ح

اگر آپ کو ہنگامی حکام کی طرف سے فوری کارروائی کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جیسے کہ انخالء، تو  •
  تمام احکامات پر فوری عمل کریں۔  -نہ کریں  انتظار

ایک فٹ بہتا ہوا پانی گاڑی کو بہا لے جا سکتا سیالب کے دوران سفر کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔  •
سیالب کے پانی میں کبھی نہ چلیں، تیراکی کریں نہ گاڑی چالئیں۔  اگر آپ کو شک ہے تو، یاد رکھیں: ہے۔

  ت!" "واپس مڑ جائیں، ڈوبیں م

رسائی اور عملی ضروریات کے حامل افراد پر غور کریں کہ آیا وہ سیالب کی ہنگامی صورتحال کے لیے  •
  تیار ہیں جہاں وہ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔

ایک ہنگامی منصوبہ تیار کریں جس میں آپ کے بچوں اور/یا آپ کے پالتو جانوروں کے لیے حفاظتی اقدامات  •
  شامل ہوں۔

  
DHSES  ،کی جانب سے تیاری کی مزید معلومات اور حفاظتی مشوروں کے لیےdhses.ny.gov/safety ہ  مالحظ

نہروں میں محفوظ رہنے کے  اور  سیالب میں محفوظ رہنے کے مشورےکریں۔ نیشنل ویدر سروس کی ویب سائٹ میں 
 بھی شامل ہیں۔  وسائل

  
 داخلی سالمتی اور ہنگامی خدمات کے ڈویژن کے بارے میں 
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MPozmTDgj%2FKjHXZdpzQFMKoogSHzFvqLzHRTqzdOyE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fsafety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7J0aicPHLBTpLIQPJ97eQVkXCBDDZWVTsSWQfLfcLvE%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.weather.gov%2Fwrn%2Fspring-safety&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C156dd086ae8744b9066c08db26550383%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638145918804604858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c8siGMbqehw%2FVDZ9AnqlOcNwbc6hfBj820FfYRSn830%3D&reserved=0


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 کرتا 

پر سرچ کریں یا مالحظہ کریں  Twitterپر، Facebookکو DHSESمزید معلومات کے لیے،   ہے۔
dhses.ny.gov  ۔ 

  
###  
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