
यदयदयदयद बजुलीलेबजुलीलेबजुलीलेबजुलीले कामकामकामकाम गनगनगनगन छोडेमाछोडेमाछोडेमाछोडेमा 
 
तुफान आउँदै गदा, बजुली जान सछ। सुरत रहनको लािग िनन िनदशनह पालना गनुहोस।् 
 
कोह घाइते भएको वा खतरामा रहेको बेला 9-1-1 मा कल गरे जतै, तपाले अ समयाह, जतै मौसम खराबीहबारे 
जानकार पाउनको लािग 2-1-1 मा कल गन सनुहुछ। तपाको फोनबाट 2-1-1 डायल गनुहोस ्र तपाले बोने भाषा 
भनुहोस।् कसैले तपाको हको उर तपाको भाषामा दनेछ। 
 
रेडयोरेडयोरेडयोरेडयो सुनुहोस।्सुनुहोस।्सुनुहोस।्सुनुहोस।् 

• तपाको भाषामा जानकार ा गनको लािग रेडयो टेशन ______ सुनुहोस।् तपाले आनो भाषा 
नसुिनजेलसम के भइरहेको छ र तपाले के गनुपछ भने कुरा जानको लािग रेडयो सुिन राुहोस।् – वा – 

• के भइरहेको छ र तपाले के गनुपछ भने कुरा बुनको लािग अेजी बुने कुनै यलाई रेडयो सम राखी  
सुन लगाउनुहोस।् 

 
तयारतयारतयारतयार हुनुहोस ्हुनुहोस ्हुनुहोस ्हुनुहोस:् 

• यद तपासँग सेलफोन छ भने, पूणपमा चाज गनुहोस।् 
• यास लाइटह र यसका लािग थप याटरह िलनुहोस।् 
• बाथटबह, िसकह र जगह सफा पानीले भनुहोस।् यस पानीलाई खान, धुन र चप सफा गन योग गन 

सकछ। 
• तपाको कारको यास याक भनुहोस।् यद बजुलीले काम गन छोडेमा, तपाले याँस ा गनसनु हुनेछैन। 

 
बजुलीबजुलीबजुलीबजुली गएकोगएकोगएकोगएको बेलाबेलाबेलाबेला: 

• यहाँ बजुली भदै 9-1-1 मा कल नगनुहोस।् यद कोह घाइते वा खतरामा रहेको बेला माै 9-1-1 मा कल गनुहोस।्  
• यद अँयारो छ भने, यास लाइटह योग गन उम  हुनेछ। तपाले मैनबीह योग गन सनुहुछ, तर 

आगलागी सु नगनुहोस।् बचाहबाट मैनबीलाई टाढा राुहोस।् 
• तपाले योग गर राु भएको साना घरायसी सामानह जतै टिभ वा माइोवेभलाई बजुली नभएको बेला बद 

गनुहोस।् बजुली आएको थाहा पाउनको लािग एउटा बीलाई खुला छोनुहोस।्  
• तपाको खाने कुरा िचसो राको लािग रेजरेटर र जरलाई बद राुहोस।्  
• बाहरको पकाउने िलह िभ योग नगनुहोस।् ितनीहले यास िनकाछन ्जले तपालाई हानी गन वा यान 

िलनसछ।  
• यद तपाको घरमा केह दनसम बजुली आएन भने, तपालाई कुनै शरणमा वा बजुली भएको घरमा जान 

आवयक पन सछ। 
• सवार चलाउँदा सावधान रहनुहोस।् यद ाफक लाइटह बद छन ्भन,े येक कटान चौ-बाटो बसौनी बदछ। 

 
बजुलीबजुलीबजुलीबजुली आएपिछआएपिछआएपिछआएपिछ: 

• बजुली आएको 15 िमनट पिछ घरायसी सामानह एक एक गर खोदै जानुहोस।्  
• सफा गन बेला यान पुयाउनुहोस।् खसेका वुतीय तारहबाट पर रहनुहोस।् 
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