
अब गर्नुपरने क्राहरू 
• आफ्ना छिमेकीहरूलनाई छिन्नुहोस्, आफ्ो सम्पक्क  छििरणहरू बनँाड् न्ुहोस् र उ्ीहरूसँग आपतकनाली् सूि्ना सनाझना 

ग न्ु्कहोस्।
• समनािनारहरूलनाई हेर्दै  ग न्ु्कहोस् र टेक्स्ट सने्शमनार्क त तपनाईँलनाई पठनाइएकना िेतनाि्ीहरू पढ् न्ुहोस्।
• स्ना्ीय आपतकनाली् सेिनाहरू/कनाउन्सिल/ समनुर्नायकना सनामनाछिक सञ्नाल पृष्ठहरू र समनािनारपत्रहरूलनाई पछ्नाउ न्ुहोस्।
• तपनाईको स्ना्ीय अस्पतनाल/GP कहनँा ि्् र त्यहनँा कसरी पनुगे् भने् िनान्नुहोस्।
• आफ्ो स्ना्ीय के्त्रमना आपतकनाली् घट्नाहरूको इछतहनासबनारे िनान्नुहोस्।
• घट्नाको समयमना लछक्त सहनायतना प्नाप्त ग ््क अपनाङ्गतना भएकना व्यन्तिहरूले स्वैन्छिक र्तना्क गरेकना ि्् छक िवै ््् भ्ी 

पत्ना लगनाउ् आफ्ो स्ना्ीय कनाउन्सिललनाई सम्पक्क  ग न्ु्कहोस्।
• आफ्ो कनाय्कस्ल र आफ्ो बच्नाको बनाल हेरिनाह/छिद्नालयको आपतकनाली् योि्नाको बनारे सोध््होस्।

घरपररवारका लागग जलवाय् पररवरनुर अर्कूलर जाँचसूची 

िलिनायनु पररित्क्ले तपनाईंको स्ना्ीय के्त्रमना बनाढी, तनाप लहर, िंगल आगि्ीको धूिनँा र छबिनुली कटौतीसछहत 
प्छतूकल मौसमी घट्नाहरूको आिृछत् र तीव्रतनालनाई बढनाउ्ेि। 
यी घट्नाहरू बनारे बनुझे् र कसरी तयनारी ग न्े र प्छतछरियना छर््े भने् कनु रना ्नाहना पनाउ्नाले तपनाईंलनाई र तपनाईंको 
समनुर्नायलनाई सनाम्ना ग ््क र अगनाछड बढ्् मद्दत ग न्ेि।

यो पररयोि्नाले र्छक्ण अष्ट् ेछलयना रनाज्य सरकनार र अष्ट् ेछलयना सरकनारद्नारना छिपर्् िोन्िम नू््ीकरण अ न्ुर्ना् कनाय्करिम अन्तग्कत अ न्ुर्ना् पनाएको ि।  
यस पहल/पररयोि्नासँग सम्बन्धित छििनार र छ्ष्कर्कहरू स्तन्त्ररूपमना व्यति गररनि्् र रनाज्य र रनाष्ट् मण्डल कोर छ्कनायहरूको छििनारहरूलनाई  
प्छतछ्छधत्व गर्दै्््। 

जलवाय् पररवरनुरको लागग कसरी रयारी गरने

म अरु के गरनु सक््?
• िलिनायनु पररित्क् र यसले कसरी बनारम्बनार र तीव्ररुपमना आपतकनाली् घट्नाहरू बढनाउँि भने् पत्ना लगनाउ न्ुहोस्।
• तपनाईलनाई ्नाहना भएको कनु रना तपनाईको छिमेक िना समनुर्नायकना मनाछ्सहरूसँग सनाझना ग न्ु्कहोस्।
• प्छतकूल मौसममना ्प छिन्न्तत र छबरनामी प ््क सके् तपनाईंकना समनुर्नायकना मनाछ्सहरूसँग सम्पक्क  रनाख््होस् र आरूले 

उ्ीहरूलनाई कसरी आरू सनुरछक्त रहेर मद्दत ग ््क सछकनि भने्बनारे सोच्नुहोस्।
• सनामनुर्नाछयक घट्नाहरू, समूहहरू, क्लबहरू िना अ्लनाइ् समनुर्नायहरूमना संलग् भएर आफ्ो स्ना्ीय समनुर्नायमना 

संबधिहरु ब्नाउ न्ुहोस्।
• तपनाईंलनाई आिश्यक पर्ना्क मद्दत ग ््कसके् व्यन्तिहरूको सहनायतना सञ्नाल ब्नाउ न्ुहोस्।
• आफ्ो ज्ना् र सीप बढनाउ्को लनाछग प्ना्छमक उपिनार पनाठ्यरिम छल न्ुहोस्।
• घर, सनामग्ी र कनार बीमनाकना रनाइर्नाहरू पढ् न्ुहोस्।
• तपनाईंसँग भएको कनु व्ै पछ् बीमना कभरको समीक्ना ग न्ु्कहोस्।

थप जारकारी
• ABC आछधकनाररक आपतकनाली् प्सनारक हो। ABC लोकल रेछडयो कसरी सनुन् सछकनि पत्ना लगनाउ न्ुहोस्: 

reception.abc.net.au/ 
• अपनाङ्गतना भएकना व्यन्तिहरूकना लनाछग छिपर्् तयनारी स्ोतहरूमना पहँि ग न्ु्कहोस्: ready.gov/disability

• सनाउ् अष्ट् ेछलय् से्ट इमिनेसिी सछभ्कस (SES) सँग अंगे्िी र अन् भनारनाहरूमना बनाढी, आँधी र तनाप लहरहरूबनारे 
िना्कनारी उपलब्ध ि। ्प कनु रना िनान् ses.sa.gov.au मना िना न्ुहोस् 



राप लहरहरू
यसले मलाई कसरी असर गरनु सक्?

• तपनाईंले छ्ि्कलीकरण (dehydration), तनाप ्कना्, 
सनुत्न कछठ्नाई र तनाप झड्कना (heatstroke) अ न्ुभि 
ग ््क सक्नुहनि। 

• यसले छिद्मना् स्नास्थ्य अिस्नालनाई अझ िरनाब 
ब्नाउ् सकि।

• स्नास्थ्य र सनामनाछिक सेिनाहरूको मनाग बढेको 
अ न्ुभि ह् सकि।

• कनाय्कस्लहरूले कम उत्नार्कतनाको अ न्ुभि ग ््क 
सकि््।

• छबिनुली िना पना्ी आपूछत्किस्ना अत्यनािश्यक सेिनाहरू 
प्भनाछित ह् सकि््।

• सनाि्किछ्क यनातनायनात र सडक संकेतहरूसछहत 
यनातनायनात सञ्नालहरुले अिरोधको अ न्ुभि ग ््क 
सकि््।

मलाई अरू के थाहा हुर्प न्ु ? 

• तनाप ्कना् र तनाप झड्कनाको लक्णहरुकना बनारेमना सिेत रह न्ुहोस्।
• एछडलेडको गममी र घनाम अन् ठनाउँहरू भन्ना ररक ह् सकि।
• आरू, आफ्ो पररिनार र आफ्ो घरलनाई कसरी शीतल रनाखे् भ्ेर िनान्नुहोस्।
• यछर् तपनाईंको घर धेरवै  तनातो हनि भ्े, स्ना्ीय पनुस्कनालय िना छक्मेल केन्द्र 

भ्रमण ग न्े योि्ना ब्नाउ न्ुहोस्, िना छिसो घर भएकना पररिनार िना सना्ीहरूलनाई 
भेट् न्ुहोस् र तनाप बढ् न्ुअछघ त्यहनँा िना न्ुहोस्।

• तपनाईंसँग घरमना िना्ना र छकरना्ना सनामना्हरू ि्् भ्ी सनुछ्छचित ग न्ु्कहोस्, 
तनाछक तपनाईं गममी हँर्ना बनाछहर िना न्ु पर्दै्।

• यछर् तपनाईंले गममीमना रनाम्ोसँग सनाम्ना ग ््क ्सके् कसवैलनाई छिन्नुहनि भ्े, 
छत्ीहरूलनाई आफ्ो घरमना छर्् छबतनाउ् आमन्न्त्रत ग न्ु्कहोस्।

• छर््को सबवैभन्ना तनातो समयमना बनाछहर ्िना न्ुहोस्, छिशेरगरी सनाि्किछ्क 
यनातनायनात प्योग गर्ना्क।

• तनातो रनातहरूमना, आफ्ो मनाछ्ल्ो तन्नालनाई छभिनाउ्को लनाछग ‘से्प बोतल’ 
प्योग गरेर र पङ्िनाको प्योगले हनािना बह् मद्दत ग ््क सकि।

म भगवष्यको लागग कसरी रयारी गरनु सक््?

• तपनाईंको घरलनाई छिसो ब्नाउ् एयर कन्डिस्नर र फ्ना्हरू र छभत्री र 
बनाछहरी ब्नाइडिहरूको प्योग ग न्ु्कहोस्। 

• यछर् तपनाईंको आफ व्ै घर हो ि भ्े, घर बनाछहर हल्ना रंगको रंग बनाछहर 
लगनाउ्े , ‘इसिनुलेश्’, डबल गे्ज्ड झ्नालहरू िडना् ग न्े, झ्नाल र 
ढोकनाबनाट प्नाकृछतक हनािना प्िनाह सनुिनारु ब्नाउ्े, रुिहरू रोपे् र तपनाईंको 
बगवैिँनालनाई हररयो र छिसो रनाख् पना्ी हनाल्े बनारे छििनार ग न्ु्कहोस्।

• यछर् तपनाई भनाडनाको घरमना बस्ननुहनि िना ्यनँा भनाडनाको िोिी गर्दै  ह न्ुहनि 
भ्े, एयर कन्डिस्नर, इसिनुलेश् र बनाछहरी ब्नाइडिहरू िडना् ग न्ेबनारे 
आफ्ो घर मनाछलकलनाई अ न्ुरोध ग न्ु्कहोस्।

• यछर् तपनाईं िना तपनाईंले छिने् कोही तनाप लहरहरूबनाट छिशेर रूपमना 
िोन्िममना ह न्ुहनि भ्े, तनाप लहरकना घट्नाहरूमना रो् सम्पक्क हरू 
प्नाप्त ग ््क Telecross REDi मना र्तना्क ग न्ु्कहोस्।

म यसबारे थप जारकारी कहाँ पाउर सक््?

• तनाप लहरहरू बनारे ्प िना्कनारीको लनाछग: ses.sa.gov.au/heatwave/ 
• गममीमना स्स् रह्े बनारे ्प िना्कनारीको लनाछग: sahealth.sa.gov.au र ‘heatwaves’ 

िोज्नुहोस्।
• मौसम पूिना्क न्ुमना् हे न्ु्कहोस्: bom.gov.au 
• Telecross REDi कमिोर मनाछ्सहरूलनाई तनाप लहरहरूमना रो् सम्पक्क हरूको लनाछग 

र्तना्क ग ््क: redcross.org.au मना ि्ना नुहोस् र ‘Telecross’ िोज्नुहोस्।

बाढी
यसले मलाई कसरी असर गरनु सक्?

• तपनाईंको घर, सनामग्ी, कनार िना कनाय्कस्लमना ह्े क्छत।
• आफ्ो घर िना कनाय्क स्ल िनाली ग न्ु्कप न्े।
• छिटो बगे् पना्ी िना तपनाईंले रे्ख् ्सके् पना्ीमनुछ्कना 

िस्नुहरूबनाट िोटपटक।
• छबिनुली, ढल, रू्रसञ्नार र पना्ी आपूछत्कमना कटौती। 
• पना्ीिन् रोगहरूको बढ्र्ो िोन्िम।
• सडक बन् ह् सकि, र सनाि्किछ्क यनातनायनात 

्िल् सकि््।
• व्यिसनाय र सेिनाहरू बन् ह् सकि््।
• सनामनुर्नाछयक कनाय्करिमहरू रद्द ह् सकि््।

मलाई अरू के थाहा हुर्प न्ु ? 

• तपनाईंको घर िना कनाय्कस्ल बनाढीको िोन्िममना रहेको के्त्रमना पि्क  छक पर्दै् 
पत्ना लगनाउ न्ुहोस्।

• आपतकनाली्/ छ्कनास योि्ना ब्नाउ न्ुहोस्। 
• यछर् तपनाईंले िनाली ग न्ु्कपर्ना्क आरूसँगवै लवैिना न्ु प न्े िस्नुहरूको सना्मना 

आपतकनाली् छकट तयनार ग न्ु्कहोस्। 
• पना्ी, ग्नास र छबिनुलीको मनुख्य न्स्िहरू कसरी बन् ग न्े भ्ेर पररिनारकना 

सबवै सर्स्यहरूलनाई आउँि भ्ेर सनुछ्छचित ग न्ु्कहोस्।
• यछर् तपनाईंलनाई बनाढीको पना्ी तपनाईंको घरमना आउ् सकि भने् लनागि भ्े, 

बनालनुिनाकना झोलनाहरू कहनँा पनाइनि र कसरी प्योग ग न्े भने्बनारे SES मना 
िना्कनारी हे न्ु्कहोस्।

• तपनाईलनाई आिश्यक प न्े महत्त्वपूण्क िीिहरू मनाछ्ल्ो तल्ना िना बेन्च िना 
टेबनुलहरूमनाछ् रनाखे् बनारे सोच्नुहोस्।

• यछर् तपनाईं डनायलनाइछसस िना अन् िीि्र्नायी छिछकत्ना उपिनारमना ह न्ुहनि 
भ्े, तपनाईंले मद्दत कहनँा पनाउ् सक्नुहनि भने् ्नाहना पनाउ न्ुहोस्।

• यछर् तपनाई सहनायक प्छिछधहरू प्योग ग न्ु्कहनि भ्े, तपनाई यन्त्रहरू सछहत 
कसरी घर िनाली ग न्े िना उपकरणहरू क्छतग्स् भएमना कसरी बर्ल्े योि्ना 
ब्नाउ न्ुहोस्।

म भगवष्यको लागग कसरी रयारी गरनु सक््?

• यछर् तपनाईं आपतकनाली् समयमना कनाम ग ््क असम ््क हँर्ना िना बनाढीपछि 
अछतररति िि्कहरू हँर्ना छ्भ्कर ह्को लनाछग बित ग न्े प्यनास ग न्ु्कहोस्।

• आफ्ो घर, सनामग्ीहरू र कनार बीमनाले बनाढीबनाट ह्े क्छतपूछत्क समनािेश 
भएको सनुछ्छचित ग न्ु्कहोस्।

• बीमनाको उदे्दश्यकना लनाछग आफ्ो घर र सनामग्ीको रोटो/छभछडयो छल न्ुहोस्।
• यछर् तपनाईंलनाई आफ्ो घर िनाली ग ््क आिश्यक ि िना बनाढीको समयमना िना 

पछि िरपर िना् आिश्यक ि भ्े आफ्ो यनातनायनात आिश्यकतनाहरूको 
योि्ना ब्नाउ न्ुहोस्।

• भनुइँको ्छिक भएकना ‘पनािर पोइन्ट’ हरूलनाई मनाछ् रनाख््होस् तनाछक 
छत्ीहरूमना बनाढी ्परु््।

म यसबारे थप जारकारी कहाँ पाउर सक््?

• बनाढीको लनाछग तयनार रह न्ुहोस्: ses.sa.gov.au/flood

• सछिलो अंगे्िीमना बनाढी सम्बधिी छ्र्ने शछशकना: ses.sa.gov.au/flood र  
‘Easy English guide’ िोज्नुहोस्।

• यो ्क्नामना तपनाईंको घरलनाई ह्े बनाढीको िोन्िम िनँाि ग न्ु्कहोस्:  
waterconnect.sa.gov.au र ‘बनाढीको िना्कनारी (flood information)’  
को छलङ्क िय् ग न्ु्कहोस्।

• आपतकनाली् योि्ना ब्नाउ न्ुहोस्: redcross.org.au/prepare

• आपतकनाली् छकट ब्नाउ न्ुहोस्: redcross.org.au/emergencies/resources

डढेलोको धूवाँ
यसले मलाई कसरी असर गरनु सक्?

• आँिना, घनँाटी, ्नाक र रोक्ो र्नुखे्।
• िोकी लनाग्नु र सनास रे ््क गनाह्ो ह न्ु।
• िनाती र्नुखे्, िक्कर लनागे् िना टनाउको हल्ना ह्े।
• र्म, रोक्ो िना मनुटनुको समस्यना भएकना व्यन्तिहरू 

धेरवै  िनँाडवै छबरनामी ह् सकि््।

मलाई अरू के थाहा हुर्प न्ु ? 

• घरछभत्रवै बसे्न, आफ्ो झ्नाल, ढोकना र भेन्टहरू बन् ग न्े तनाछक तपनाईंले धेरवै  
धूिनँामना सनास रे न्ु्कहन्।

• धूिनँायनुति ठनाउँमना कसरत ्ग न्ु्कहोस्।
• यछर् तपनाईंलनाई र्मको रोग ि भ्े, छ्छचित ग न्ु्कहोस् छक तपनाईंसँग पयना्कप्त 

औरछध र आपूछत्कहरूकना सना व्ै P2 िना N95 रेस मनास्कहरू ि्् (कपडनाको 
मनास्क िना सछि्ककल मनास्क धूिनँा छिरुद्ध प्भनािकनारी ह्े िवै ्््)।

• बनाष्ीकरण ग न्े एयर कन्डिस्रहरूको प्योग ्ग न्ु्कहोस्।
• ररसनाइकल िना पनु्: िरिीय िनालू ग ््क छिभनाछित प्णनालीमना (split system) एयर 

कन्डिस्र सेछटङहरू पररित्क् ग न्ु्कहोस्।

म भगवष्यको लागग कसरी रयारी गरनु सक््? 

• यछर् तपनाईंलनाई र्मको रोग ि भ्े, HEPA छरल्टर भएको एयर प्नुरररनायर 
छकने् छििनार ग न्ु्कहोस्।

• तपनाईंको घरको ढोकना र झ्नालहरूमना एयर ग्नापले बन् ग न्ु्कहोस् र फ्ना् र 
भेन्टिररपरर प्नाल बन् ग न्े ग्नाप छरलर र छसलहरू लगनाउ न्ुहोस्। यसले 
ऊिना्क बित ग ््क र तपनाईंको छबलहरू कम ग ््क पछ् मद्दत ग ््क सकि।

म यसबारे थप जारकारी कहाँ पाउर सक््?

• डढेलो धूिनँा र तपनाईंको स्नास्थ्य: sahealth.sa.gov.au र ‘bushfire smoke’ िोज्नुहोस्।
• र्म अष्ट् ेछलयना (Asthma Australia) मना र्म भएकना मनाछ्सहरूकना लनाछग िना्कनारी ि: 

asthma.org.au 

ऊजानु कटौरी
यसले मलाई कसरी असर गरनु सक्?

• छिछकत्ना उपकरणहरू, ततनाउ्े र छिसो पना न्े, 
बत्ीहरू, रेछरििरेटरहरू (िना्ना र छरििमना 
रनाख््प न्े औरछधहरूकना लनाछग), ल्नापटप िना 
रो्हरूकना लनाछग कनु व्ै ऊिना्क हँर्वै्। 

• सनुपरमनाकने ट, बैंक, छिद्नालय र सेिना से्श्हरू 
सछहत व्यिसनाय र सेिनाहरू बन् ह् सकि््।

• इन्टर्ेट र टेछलरो्ले कनाम ग ््क बन् ग ््क सकि। 

मलाई अरू के थाहा हुर्प न्ु ? 

• यछर् तपनाईं छिछकत्कीय कनारणहरूकना लनाछग छबिनुलीमना छ्भ्कर ह न्ुहनि 
भ्े, योि्ना ब्नाउ न्ुहोस् र 13 12 61 मना सम्पक्क  गरेर तपनाईं SA Power 

Networks Power Dependency Register मना भएको सनुछ्छचित ग न्ु्कहोस्।
• औरछधहरू कूलर झोलनामना छिसो रनाख्को लनाछग छरििरमना आइस-प्नाकहरू 

रनाख््होस्।
• रेछरििेरेस् आिश्यक प न्े औरछधहरूको लनाछग योि्ना ब्नाउ न्ुहोस्। 
• टि्कलनाइट र ब्नाटट् ीबनाट िल्े रेछडयो छकन्नुहोस् र अछतररति ब्नाटट् ीहरू रनाख््होस्।
• पोटनेबल मोबनाइल रो् िनाि्कर छकन्नुहोस् र यसको िनाि्क पूण्क रनाख््होस्।
• तनातो िना छिसो भएको ठनाउँमना तपनाईं कहनँा िना् सक्नुहनि भने् योि्ना ब्नाउ न्ुहोस्। 
• स्ना्ीय पनािर अलट्क र िेतनाि्ीहरूको लनाछग सनाइ् अप ग न्ु्कहोस्। 

म भगवष्यको लागग कसरी रयारी गरनु सक््?

• यछर् तपनाईं िना पररिनारकना सर्स्य छिछकत्कीय कनारणहरूकना लनाछग 
छबिनुलीमना छ्भ्कर ह न्ुहनि भ्े, लनामो समयसम्म छबिनुली कटौती भएमना 
तपनाईंले के ग न्े भ्ेर िण्क् ग न्े योि्ना तयनार ग न्ु्कहोस् र सबवैले योि्ना 
बनुझेको कनु रना सनुछ्छचित ग न्ु्कहोस्। 

• आँधी िना िकको गममीको समयमना छबिनुली िना्े सम्नाि्ना हनि, कनारको लनाछग 
एक छर््अछघ इधि् भण्डनारण ग न्े प्यनास ग न्ु्कहोस् तनाछक सेिना से्श्हरू 
बन् भएमना पछ् तपनाईं आफ्ना छप्यि्हरूलनाई भेट्् सक्नुह्ेि।

• आफ्ो घरको लनाछग ब्नाटट् ी िना िे्ेरेटर छकन्नुहोस् िना आफ्ना छिमेकीहरूसँग 
सनाझना ग न्ु्कहोस्।

म यसबारे थप जारकारी कहाँ पाउर सक््?

• छबिनुली छ्भ्करतनाबनारे ्प िना्कनारीको लनाछग: sahealth.sa.gov.au र ‘power dependency’ 
िोज्नुहोस्।

• छबिनुली िनँार्ना के ग न्े:  
sapowernetworks.com.au/outages/what-to-do-when-the-power-goes-out 


