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हमहमहमहम-पातपातपातपात 
 

हम-पातको समयमा, यहाँ धेरै जाडो हुने, बतास चने र हउँ पन गदछ। हम-पात केह घटा देख धेरै दनसम टन 
सदछ। 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। 

 
तयारतयारतयारतयार हुनुहोस ्हुनुहोस ्हुनुहोस ्हुनुहोस:् 

हम-पात सावधानी भनाले अक एक वा दईु दनमा उ हम पात हुन सनेछ। 
हम-पात चेतावनी भनाले उ हम पात आउँदैछ वा आइसयो भनेर बुझाउँदछ। 
हउँद मौसम परामश  भनाले हउँद मौसमले गदा सवार चलाउन वा बाहर ितर िनकन गाो वा जोखमपूण रहेको 
बताउँदछ। 
िसरेटो चेतावनी भनाले हउँ र चक हावाले गदा बाहर धेरै जाडो र दे गाो बनाउँदछ। 
तुसारो/जने चेतावनी भनाले जने तापम आउँदैछ र यसले बवाह र बालीलाई नोसान गन सनेछ। 
 
रेडयोरेडयोरेडयोरेडयो सुनुहोस।्सुनुहोस।्सुनुहोस।्सुनुहोस।् 

• तपाको भाषामा जानकार पाउनको लािग रेडयो टेशन ______ सुनुहोस।् के भइरहेछ र तपाले के गनुपछ भने 
थाहा पाउनको लािग तपाले आनो भाषा नसुिनजेल सम रेडयो सुिन राुहोस।् 

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

सुन लगाउनुहोस।्   
 
हमहमहमहम-पातकोपातकोपातकोपातको समयमासमयमासमयमासमयमा सुसुसुसुरतरतरतरत रहनुहोस।्रहनुहोस।्रहनुहोस।्रहनुहोस।् 

घरमाघरमाघरमाघरमा: 
• यद सनुहुछ भने घरमै बनुहोस।् 

• बजुलीले काम नगन सछ। यद घर बाहर िनकन नसकेको खडमा केह दनसमको लािग पुने खाने कुरा र 
पानी राुहोस।् 

• यद तपासँग सेल फोन छ भने, पूण पमा चाज गनुहोस।् 
• बाहरको पकाउने िलह िभ योग नगनुहोस।् ितनीहले यस यास िनकाछन ्जले तपालाई हानी गन वा 

यान िलनसछ।  
• पाइपह जन म नदनको लािग तपाको िसकह र बाथ टबहमा पानी चुहन दनुहोस।् 
• यद तपाले आनो सबै ताप गुमाउनु भयो र घरमा अ केह समयाह छन ्भने 2-1-1 डायल गनुहोस।् 
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 बाहरबाहरबाहरबाहर: 

• यद तपालाई बाहर िनकनु पयो  भने, तपाको सपूण शररलाई ढान यानो कपडा लगाउनुहोस।् 

• यानो कपडाह धेरै लगाउनुहोस।् टोपी लाउनुहोस।् तपाको मुख र नाकलाई मालले छोनुहोस।्  आनो 
खुटालाई सुखा राुहोस।् ऊनको मोजा लगाउनुहोस।्  

• जमेको छाला वा तपाको शररको अंगह समय समयमा जाँच गनुहोस।् जमेको छाला िभनै देखछ र यसमा 
महसुस गन नसकने हुनसछ, र यसलाई चलाउन गाो हुन सछ। यद तपाले आनो छाला वा शररको अंग 

जमेको अनुभव  गनुभयो भने, िभ जानुहोस ्र यसलाई बतारै यानो बनाउनुहोस।् जमेको भागहलाई 

नदनुहोस।् 
• बाहर हँदा यान दनुहोस।् पैदल हँने ठाउँमा बरफ जमेको र िचलो हुनसछ।  

 कारकारकारकार िभिभिभिभ: 

• यद तपालाई सवार चलाउनु छ भने, सुरत सडकह माै योग गनुहोस।् हँउ र बरफ भएका सडकहमा 
कारलाई रोनको लािग लामो समय लादछ। बतारै चलाउनुहोस,् र तपाको कार र तपा अगाडको कारबीच 
थप दरु राुहोस।् 

• हउँ वा बरफ जमेको सडकमा बतारै ेक लगाउनुहोस।् यद तपाको चकाह लक अप हुन सु गरे भने, 
ेकलाई बतारै छोनुहोस।् 

• तपाको कारको बीह खोनुहोस ्ताक अ कारहले तपालाई दे सकोस।् 
• तपाको कारको यास यालाई भर राुहोस ्ताक यास नजमोस।् 
• आपकािलन आपूितह तपाको कारमा राुहोस:् कबल, यास लाइट, वडिशड सफा गन तरल, वडिशड 

ेपर, जपर केबल, खानेकुरा र पानी। 

• यद तपाको कार मत पाउने ठाउँ भदा धेरै पर अकेको छ भने, मत खोनको लािग नहँनुहोस।् कारिभै 
बसेर मतको लािग पखनु सुरत हुनसछ। यद तपालाई तातो चहएमा,  धूवाँ फाने पाइपलाई हउँले 

नढाकेको पका गनुहोस।् यद वरपर कोह छैनन ्भने, मतको लािग कल गनुहोस।्  


