
ਜੰਗਲੀਜੰਗਲੀ  ਅੱਗਅੱਗ  ਦਾਦਾ  ਸੀਜ਼ਨਸੀਜ਼ਨ    
ਆਆ  ਗਗਆਗਗਆ  ਹੈਹੈ
ਹੁਣ ੇਆਪਣ ੇਪਗਿਵਾਿਕ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੰੂ ਗਿਆਿ ਕਿੋ

ਅਿੇਅਿੇ  ਜੰਗਲੀਜੰਗਲੀ  ਅੱਗਅੱਗ  
ਿੋਂਿੋਂ  ਸੁਿੱਗਿਆਸੁਿੱਗਿਆ



ਿਹੁਾਡੀਿਹੁਾਡੀ  ਸਿੱੁਗਿਆਸਿੱੁਗਿਆ  ਸਾਡੀਸਾਡੀ  ਵਚਨਬੱਧਿਾਵਚਨਬੱਧਿਾ  ਹੈ।ਹੈ।

ਿੋਂਿੋਂ  ਵੱਧਵੱਧ ਿੋਂਿੋਂ  ਵੱਧਵੱਧ

455,000 633

26,000
ਕੈਮਿ ੇਮੌਸਮ ਅਿੇ ਅੱਗ ਦੀ 
ਗਨਗਿਾਨੀ ਕਿਦ ੇਹਨ।

100 100 

ਦਿਿਿਾਂ ਦਾ ਗਨਿੀਿਣ ਕੀਿਾ ਗਗਆ 
ਹ ੈਅਿੇ SDG&E ਗਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂ
ਲਾਈਨਾਂ ਦ ੇਨੇੜੇ ਕੱਗਿਆ (ਛਾਂਗਗਆ) 
ਗਗਆ ਹੈ।

ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਿੱਗਿਆ ਅਿੇ 
ਗਬਜਲੀ ਦੀਆ ਂਲਾਈਨਾਂ ਦੀ 
ਗਸ਼ਿ ਗਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ 
ਹੈਲੀਕਾਪਿਿ।

ਡਿੋਨ ਸਾਲ ਭਿ ਗਬਜਲੀ ਅਿੇ 
ਗੈਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਗਨਿੀਿਣ 
ਕਿਦ ੇਹਨ।

ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੇਸ਼ਨ ਹਵਾ ਦੀ 
ਗਿੀ, ਨਮੀ ਅਿੇ ਿਾਪਮਾਨ ਦੀ 
ਿੀਗਡੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦ ੇਹਨ।

ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਗਬਜਲੀ ਦ ੇਿੰਗਭਆ ਂਨੰੂ 
ਅੱਗ-ਿੋਧਕ ਸਿੀਲ ਿੰਗਭਆ ਂਗਵੱਚ 
ਅੱਪਗਿੇਡ ਕੀਿਾ ਗਗਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂਅਸੀਂ  ਉੱਥੇਉੱਥ ੇ ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਿੁਕਦੇਿੁਕਦ ੇ ਹਾਂ।ਹਾਂ।ਜੇਕਿ ਿਿਿਨਾਕ ਸਗਥਿੀਆ ਂਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੰੂ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡ ੇਸਮੁਦਾਇ ਨੰੂ ਸੁਿੱਗਿਅਿ ਿੱਿਣ ਲਈ ਗਬਜਲੀ 
ਬੰਦ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਨੰੂ ਪਬਗਲਕਪਬਗਲਕ  ਸੇਫ਼ਿੀਸੇਫ਼ਿੀ  ਪਾਵਿਪਾਵਿ  ਸੱ਼ਿਆਫ਼ਸੱ਼ਿਆਫ਼ (PSPS) ਗਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਿੱਗਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਧ ੂਪ੍ਰਗਿੀਆ ਂਦਾ 
ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਿੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਨੰੂ ਘੱਿ ਕਿਨਾ ਹੈ।

ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਗਵੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਿੱਕ ਦੇਿ ੇਗਏ ਸਭ ਿੋਂ ਗਵਨਾਸ਼ਕਾਿੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਗਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਿਾ ਹੈ। SDG&E® ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ 
ਦ ੇਖ਼ਿਿ ੇਿੋਂ ਿੇਿਿ ਦੀ ਿੱਗਿਆ ਕਿਨ ਗਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਲਈ ਹਿ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਧ ਿਿਜੀਹ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਕਿਮਚਾਿੀਆਂ ਅਿੇ 
ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਸੁਿੱਗਿਆ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਮੌਜੂਦਾ ਉਪਕਿਨ ਅਿੇ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਗਬਹਿਿ ਬਣਾਉਣਾ ਅਿੇ ਮਜ਼ਬੂਿ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੱਿਦ ੇਹਾਂ।



ਪਬਗਲਕਪਬਗਲਕ  ਸਫੇ਼ਿੀਸਫੇ਼ਿੀ  ਪਾਵਿਪਾਵਿ  ਸ਼ੱਿਆਫ਼ਸ਼ੱਿਆਫ਼  ਕੀਕੀ  ਹੈਹ?ੈ?

ਜੇਕਿ ਖ਼ਿਿਨਾਕ ਸਗਥਿੀਆ ਂਮੌਜੂਦ 
ਹਨ, ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੰੂ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡ ੇ
ਸਮੁਦਾਇ ਨੰੂ ਸੁਿੱਗਿਅਿ ਿੱਿਣ ਲਈ 
ਆਿਿੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਗਬਜਲੀ ਬੰਦ 

ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

SDG&E ਗਜ਼ਆਦਾ ਅੱਗ ਦ ੇਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਗਥਿੀਆ ਂਦੀ ਗਨਗਿਾਨੀ ਕਿਦਾ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਗਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਿ ਇਹਨਾਂ ਿੱਕ ਹੀ ਸੀਗਮਿ ਨਹੀਂ ਹਨ:

ਿੇਜ਼ਿੇਜ਼  ਹਵਾਵਾਂਹਵਾਵਾਂ
(ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀਆ ਂ
ਚੇਿਾਵਨੀਆਂ ਸਮੇਿ)

ਅੱਗਅੱਗ  ਦਾਦਾ  ਿਿਿਾਿਿਿਾ
ਗਬਜਲੀ ਦ ੇਬੁਗਨਆਦੀ 

ਢਾਂਚੇ ਲਈ

ਪਬਗਲਕਪਬਗਲਕ  ਸੇਫ਼ਿੀਸੇਫ਼ਿੀ  
ਸੰਬੰਧੀਸੰਬੰਧੀ  ਜੋਖ਼ਮਜੋਖ਼ਮ

ਜ਼ਮੀਨੀਜ਼ਮੀਨੀ--ਪੱਧਿਪੱਧਿ- - ’ਿੇ’ਿ ੇ 
ਗਨਿੀਿਣਗਨਿੀਿਣ

ਸੁੱ ਕੀਸੁੱ ਕੀ  ਬਨਸਪਿੀਬਨਸਪਿੀ
ਜ ੋਗਕ ਈਧਂਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਿ 

ਸਕਦੀ ਹੈ

ਘੱਿਘੱਿ  ਨਮੀਨਮੀ

ਪਬਗਲਕ ਸੇਫ਼ਿੀ ਪਾਵਿ ਸ਼ੱਿਆਫ਼ ਬਾਿ ੇਹੋਿ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਸ 
ਵੈੱਬਸਾਈਿ sdge.com/wildfire-safety ’ਿ ੇਜਾਓ।



ਪਬਗਲਕਪਬਗਲਕ  ਸਫੇ਼ਿੀਸਫੇ਼ਿੀ  ਪਾਵਿਪਾਵਿ  ਸੱ਼ਿਆਫ਼ਸੱ਼ਿਆਫ਼  ਨੰੂਨੰੂ  ਗਕਵੇਂਗਕਵੇਂ  ਗਨਿਧਾਿਿਗਨਿਧਾਿਿ  ਕੀਿਾਕੀਿਾ  ਜਾਂਦਾਜਾਂਦਾ  ਹੈਹ?ੈ?

ਜੇਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਕ ਪਾਵਿ ਇੱਕ ਗਵਸਗਿ੍ਰਿ ਗਮਆਦ ਲਈ ਬੰਦ ਕਿ ਗਦੱਿੀ 
ਜਾਵੇਗੀ, ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਗਵਿ ਿੇਿਿਾਂ ਗਵੱਚ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿੋਿ ਸੈਂਿਿ ਅਿੇ/ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਿ 
ਿੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

~ਗਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਿੋਂ 
48 ਘੰਿ ੇ 
ਪਗਹਲਾਂ

ਗਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਿੋਂ 
~24 ਘੰਿ ੇ 
ਪਗਹਲਾਂ

ਗਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਿੋਂ  
~12 ਘੰਿ ੇ 
ਪਗਹਲਾਂ 

ਗਬਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਿੋਂ 
1-4 ਘੰਿ ੇ 
ਪਗਹਲਾਂ

ਪਬਗਲਕ ਸੇਫ਼ਿੀ ਪਾਵਿ 
ਸ਼ੱਿਆਫ਼ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਿ ੂ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਿ ਕੋਈ ਸਮੁਦਾਇਕ 
ਸਿੋਿ ਸੈਂਿਿ ਿੋਲ੍ਹੇ  

ਗਏ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਿੇਿਿ ਦਾ 
ਗਨਿੀਿਣ ਸ਼ੁਿ ੂ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਗਿ੍ਰਕ ਪਾਵਿ 
ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਹ ੋ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ

7-10 ਗਦਨਗਦਨ  ਪਗਹਲਾਂਪਗਹਲਾਂ 3-6 ਗਦਨਗਦਨ  ਪਗਹਲਾਂਪਗਹਲਾਂ 2 ਗਦਨਗਦਨ  ਪਗਹਲਾਂਪਗਹਲਾਂ 1 ਗਦਨਗਦਨ  ਪਗਹਲਾਂਪਗਹਲਾਂ ਪਾਵਿਪਾਵਿ  ਸ਼ੱਿਆਫ਼ਸ਼ੱਿਆਫ਼  ਦਾਦਾ  ਗਦਨਗਦਨ ਗਬਜਲੀਗਬਜਲੀ  ਮੁੜਮੁੜ--ਬਹਾਲਬਹਾਲ  ਕੀਿੀਕੀਿੀ  ਗਈਗਈ

ਜਦੋਂ ਪੂਿਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਿਿਿਨਾਕ 
ਸਗਥਿੀਆ ਂਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 
ਦਿਸਾਉਂਦ ੇਹਨ, SDG&E ਅੱਗ 
ਦ ੇਜੋਖ਼ਮ ਅਿੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ 
ਗਨਗਿਾਨੀ ਕਿਦਾ ਹੈ। 

SDG&E ਉਸ ਅਨੁਸਾਿ ਮੌਸਮ 
ਦ ੇਪੂਿਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਿੇ ਜੰਗਲੀ 
ਅੱਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਗਵੱਚ ਸੁਧਾਿ 
ਕਿਦਾ ਹੈ।

SDG&E ਮੌਸਮ ਦੀਆ ਂਸਗਥਿੀਆ ਂ
ਦੀ ਗਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨਾ, ਪ੍ਰਭਾਗਵਿ 
ਸਮੁਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਿ ਕਿਨਾ ਅਿੇ 
ਪਗਹਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਿੇ 
ਜਨਿਕ ਸੁਿੱਗਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ 
ਿਾਲਮੇਲ ਕਿਨਾ ਜਾਿੀ ਿੱਿਦਾ ਹੈ।

SDG&E ਪ੍ਰਭਾਗਵਿ ਸਮੁਦਾਇ ਦ ੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਕਾਿੀ ਅਿੇ ਜਨਿਕ 
ਸੁਿੱਗਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੂਗਚਿ 
ਕਿਦਾ ਹ ੈਗਕ ਗਬਜਲੀ ਬੰਦ ਕਿ 
ਗਦੱਿੀ ਗਈ ਹੈ।

SDG&E ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ  
ਸੂਗਚਿ ਕਿਨਾ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿ ਦੇਵੇਗਾ,  
ਜ ੋਸੰਭਾਗਵਿ ਪਬਗਲਕ ਸੇਫ਼ਿੀ ਪਾਵਿ 
ਸ਼ੱਿਆਫ਼ ਦੁਆਿਾ ਪ੍ਰਭਾਗਵਿ ਹ ੋਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਨਾਜ਼ਕੁ ਸਹੂਲਿਾਂ 
ਅਿੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਲਾਈਨ ਗਾਹਕਾਂ 
ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੇਿ, ਕਾਉਂਿੀ ਅਿੇ 
ਗਸਿੀ ਸਿਕਾਿੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। 

ਇੱਕ ਵਾਿ ਮੌਸਮ ਦੀਆ ਂਸਗਥਿੀਆ ਂ
ਸੁਿੱਗਿਅਿ ਹੋਣ 'ਿ,ੇ SDG&E  
ਗਬਜਲੀ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਿਨਾ ਸ਼ੁਿ ੂ
ਕਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਿੇਿਿ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰੂ ਮੈਂਬਿ 
ਅਿੇ ਏਿੀਅਲ ਸਿੋਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਓਵਿਹੈੱਡ ਪਾਵਿ 
ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਿਨਗ ੇਗਕ 
ਿੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਿੋਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ 
ਹੋਇਆ ਹ ੈਅਿੇ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 
ਸੁਿੱਗਿਅਿ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾਵਾਂਸੂਚਨਾਵਾਂ  ਦੀਦੀ  ਸਮਾਂਸਮਾਂ--ਿੇਿਾਿੇਿਾ ( (ਜਦੋਂਜਦੋਂ  ਸੰਭਵਸੰਭਵ  ਹੋਵੇਹੋਵ)ੇ)  

ਪਬਗਲਕਪਬਗਲਕ  ਸੇਫ਼ਿੀਸੇਫ਼ਿੀ  ਪਾਵਿਪਾਵਿ  ਸ਼ੱਿਆਫ਼ਸ਼ੱਿਆਫ਼  ਦੀਦੀ  ਪ੍ਰਗਕਗਿਆਪ੍ਰਗਕਗਿਆ



ਜਾਣੋਜਾਣ ੋ ਗਕਗਕ  ਗਵਸਗਿ੍ਰਿਗਵਸਗਿ੍ਰਿ  ਆਊਿਜੇਆਊਿਜੇ  ਦੌਿਾਨਦੌਿਾਨ  ਗਕੱਥੇਗਕੱਥੇ  ਜਾਣਾਜਾਣਾ  ਹੈਹੈ

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਗਵਿ ਿੇਿਿਾਂ ਗਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿੋਿ 
ਸੈਂਿਿ ਿੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਸੁਗਵਧਾਵਾਂ ਅਗਜਹ ੇਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ, ਗਜੱਥ ੇ
ਪ੍ਰਭਾਗਵਿ ਗਨਵਾਸੀ ਗਿਆਿੀ ਸਮੱਗਿੀ, ਬਿਫ਼, ਪਾਣੀ, ਸਨੈਕਸ, 
ਕਾਿ ਪਾਵਿ ਇਨਵਿਿਿ, ਛੋਿੀਆ ਂਸੂਿਜੀ ਊਿਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਿਿੀਆ ਂਅਿੇ ਿੇਡੀਓ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਿਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਅਿੇ ਆਊਿੇਜ ਬਾਿ ੇਿਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਿ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।

ਇੱਕਇੱਕ  ਪਬਗਲਕਪਬਗਲਕ  ਸੇਫ਼ਿੀਸੇਫ਼ਿੀ  ਪਾਵਿਪਾਵਿ  ਸੱ਼ਿਆਫ਼ਸੱ਼ਿਆਫ਼  ਉਦੋਂਉਦੋਂ  ਿੱਕਿੱਕ  
ਚੱਲਚੱਲ  ਸਕਦਾਸਕਦਾ  ਹੈਹ,ੈ , ਜਦੋਂਜਦੋਂ  ਿੱਕਿੱਕ  ਅੱਗਅੱਗ  ਦੇਦ ੇ ਿਿਿੇਿਿਿ ੇ ਦੀਆਂਦੀਆ ਂ 
ਸਗਥਿੀਆਂਸਗਥਿੀਆ ਂ ਹੁਣਹੁਣ  ਕੋਈਕੋਈ  ਿਿਿਾਿਿਿਾ  ਨਹੀਂਨਹੀਂ  ਬਣਦੀਆਂ।ਬਣਦੀਆਂ।  

ਵਾਿਨਿ ਸਗਪ੍ਰੰ ਗਜ਼

ਜੂਲੀਅਨਿਾਮੋਨਾ

ਵੈਲੀ ਸੈਂਿਿ

ਪਾਈਨ ਵੈਲੀ

ਲੇਕ ਮੋਿੇਨਾ 

ਡੁਲਜ਼ਿੂਾ ਜਾਕੂੰ ਬਾ
ਪੋਿਿੈਿੋ

ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿੋਿ ਸੈਂਿਿ

ਅੱਗ ਦ ੇਉੱਚ ਿਿਿੇ ਵਾਲਾ ਗਜ਼ਲ੍ਹਾ

ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿੋਿ ਸੈਂਿਿਾਂ ਦੀ ਪੂਿੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਸੁਗਵਧਾ ਦ ੇਨਾਮ ਅਿੇ ਪਿ ੇਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਿ sdge.com/resource-centers ’ਿ ੇਜਾਓ।

ਫਾਲਬਿੂਕ

ਗਡਸਕੈਂਸੋ



ਸਿੱੁਗਿਅਿਸਿੱੁਗਿਅਿ  ਿਹੋਿਹੋ  ——  ਕਾਿਵਾਈਕਾਿਵਾਈ  ਕਿੋਕਿੋ

ਸਾਡੀਸਾਡੀ  PSPS  ਐਪਐਪ, ““SDG&E ਦੁਆਿਾਦੁਆਿਾ    
ਚੇਿਾਵਨੀਆਂਚੇਿਾਵਨੀਆਂ", ", ਨੰੂਨੰੂ  ਡਾਊਨਲੋਡਡਾਊਨਲੋਡ  ਕਿੋਕਿੋ
ਇਹਨਾਂ ਇਵੈਂਿਾਂ ਨੰੂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਿੋਂ ਪਗਹਲਾਂ, ਦੌਿਾਨ ਅਿੇ 
ਬਾਅਦ ਗਵੱਚ ਪਬਗਲਕ ਸੇਫ਼ਿੀ ਪਾਵਿ ਸੱ਼ਿਆਫ਼ (PSPS) ਬਾਿ ੇ
ਸੂਗਚਿ ਿਹੋ। ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਿਨ ਅਿੇ ਹੋਿ ਜਾਣਨ ਲਈ 
sdge.com/pspsapp ‘ਿ ੇਜਾਓ।

ਸਮਝਦਾਿੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਆਪਣੀ ਸੁਿੱਗਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਗਕਸੇ ਵੀ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗਿਆਿੀ ਲਈ ਹੁਣ ੇਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ।

ਇੱਕਇੱਕ  ਐਮਿਜੈਂਸੀਐਮਿਜੈਂਸੀ  ਪਲਾਨਪਲਾਨ  ਗਵਕਗਸਿਗਵਕਗਸਿ  ਕਿੋਕਿੋ
ਪਗਿਵਾਿ ਨਾਲ ਗਮਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ, ਸੁਿੱਗਿਅਿ ਿਸਿ ੇ
ਅਿੇ ਆਸਿ,ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿੁਹਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਕੀਿੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕਾਿਵਾਈਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੋ। ਆਪਣ ੇਬੱਗਚਆ ਂਸਮੇਿ, ਆਪਣ ੇ
ਪਗਿਵਾਿ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਬਾਿ ੇਗਵਚਾਿ-ਚਿਚਾ ਕਿ ੋਅਿੇ 
ਅਗਭਆਸ ਕਿੋ।

ਇੱਕਇੱਕ  ਐਮਿਜੈਂਸੀਐਮਿਜੈਂਸੀ  ਗਕੱਿਗਕੱਿ  ਗਿਆਿਗਿਆਿ  ਕਿੋਕਿੋ
ਜ਼ਿੂਿੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਕੋਲ ਿੱਿੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਗਕ 
ਿੁਹਾਡੀ ਗਕੱਿ ਿੁਹਾਡ ੇਅਿੇ ਿੁਹਾਡ ੇਪਗਿਵਾਿ ਲਈ ਜ਼ਿੂਿੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਨਾਲ ਭਿੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਗਜਸ ਗਵੱਚ ਿੁਹਾਡ ੇਪਾਲਿ ੂਜਾਨਵਿਾਂ, 
ਬਜ਼ਿੁਗਾਂ ਅਿੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਿੇਨਿਾਂ ਗਜਵੇਂ ਗਕ 
ਬੈਕਪੈਕ ਜਾਂ ਪਲਾਸਗਿਕ ਦ ੇਬਕਸੇ ਗਵੱਚ ਸਿੋਿ ਕਿੋ। ਨੱਥੀ ਕੀਿੀ 
ਚੈਕਗਲਸਿ ਦੇਿੋ।

ਹਾਲਾਿ ਜ ੋਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਗੱਲਬਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਪੂਿੀ ਕੋਗਸ਼ਸ਼ ਕਿਾਂਗੇ।

ਸੰਪਿਕਸੰਪਿਕ  ਜਾਣਕਾਿੀਜਾਣਕਾਿੀ  ਨੰੂਨੰੂ  ਅੱਪਡੇਿਅੱਪਡੇਿ  ਕਿੋਕਿੋ
sdge.com/MyAccount ‘ਿ ੇਜਾਓ।"ਆਪਣੀ ਸੰਪਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿ"ੋ 'ਿ ੇਕਗਲੱਕ ਕਿ ੋਅਿੇ ਈਮੇਲ ਪਿ ੇਸਮੇਿ ਆਪਣੀ ਸੰਪਿਕ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਅੱਪਡੇਿ ਕਿੋ।

ਆਊਿੇਜਆਊਿੇਜ  ਦੀਆਂਦੀਆ ਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂਸੂਚਨਾਵਾਂ  ਲਈਲਈ  ਸਾਈਨਸਾਈਨ  ਅੱਪਅੱਪ  ਕਿੋਕਿੋ
ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਾਪਿ ਕਿਦ ੇਿਹ,ੋ ਿਾਂ ਜ ੋਅਸੀਂ ਿੁਹਾਨੰੂ ਸੁਿੱਗਿਅਿ ਿੱਿਣ 
ਗਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਕਗਿਆ PSPS ਲਈ ਵੀ ਹ,ੈ ਨਾ ਗਕ 
ਗਸਿਫ਼ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਿ ੂਕਿ ੋਗਕ ਸੰਪਿਕ 
ਜਾਣਕਾਿੀ ਅੱਪ-ਿ-ੂਡੇਿ ਹੈ।
sdge.com/notifications ‘ਿੇ ਜਾਓ।

ਸਾਡਾਸਾਡਾ  ਲਚਕਿਾਲਚਕਿਾ  ਸੰਬੰਧੀਸੰਬੰਧੀ  ਸਿਵੇਿਣਸਿਵੇਿਣ  ਕਿੋਕਿ ੋ ਅਿੇਅਿੇ  ਸੁਝਾਅਸੁਝਾਅ  ਪ੍ਰਾਪਿਪ੍ਰਾਪਿ  
ਕਿੋਕਿੋ
ਅਸੀਂ ਿੁਹਾਡ ੇਅਿੇ ਿੁਹਾਡ ੇਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਗਲਿ ਗਸਫ਼ਾਿਸ਼ਾਂ ਲਈ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਿੇਪ ਲੜੀ ਗਵਕਗਸਿ ਕੀਿੀ ਹੈ। ਸਿਵੇਿਣ ਨੰੂ ਪੂਿਾ 
ਕਿਨ 'ਿ,ੇ ਿੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ 
ਗਜਸਨੰੂ SDG&E ਿੁਹਾਡੀ ਿਿਫ਼ੋਂ $20 ਦਾਨ ਕਿੇਗਾ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਿ 
sdge.com/prepared’ਿ ੇਹੋਿ ਜਾਣੋ।



ਗਿਆਿਗਿਆਿ  ਿਹੋਿਹੋ  ——  ਇੱਕਇੱਕ  ਸਿੱੁਗਿਅਿਸਿੱੁਗਿਅਿ  ਸਥਾਨਸਥਾਨ  ਬਣਾਓਬਣਾਓ
ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਿਾਕਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਆਪਣ ੇਘਿ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਨਸਪਿੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਸੋਧ ਕੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦ ੇਸੰਪਿਕ ਨੰੂ ਘੱਿ ਿੋਂ ਘੱਿ ਕਿੋ।

California requires 100 feet of defensible 

space around your property

San Diego County requires 50 

feet of clearance in Zone 1

Undisturbed vegetation

The area nearest your home 

should be well spaced and 

contain low-growing and 

fire-resistent plants such as 

turf grass, vegetable 

gardens, flower beds or 

ones recommended by your 

local nursery.

ਜ਼ੋਨ 1
Low-growing ground covers 

that support fire resilience 

and are low in fuel volume 

are recommended in this 

zone. Talk to a grower about 

which plants will work for 

your defensible space.

ਜ਼ੋਨ 2
Check with environmental 

regulatory agencies before 

modifying native vegetation 

that might include endangered 

species and habitats.

ਜ਼ੋਨ 3

30–50 ਫੁੱ ਟ 100 ਫੁੱ ਟ 100 ਫੁੱ ਟ ਤ� ਅੱਗੇ

ਿੁਹਾਡ ੇਘਿ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ 
ਿੇਿਿ ਚੰਗੀ ਿਿ੍ਹਾਂ ਫੈਗਲਆ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਿੇ ਇਸ ਗਵੱਚ ਘੱਿ 
ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਅਿੇ ਅੱਗ-ਿੋਧਕ ਪੌਦ ੇਹੋਣ ੇ
ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ, ਗਜਵੇਂ ਗਕ ਿਿਫਗ੍ਰਾਸ, 
ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦ ੇਬਾਗ, ਫੁੱ ਲਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਗਕਆਿੀਆ,ਂ ਜਾਂ ਿੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ 
ਨਿਸਿੀ ਦੁਆਿਾ ਗਸਫ਼ਾਿਸ਼ ਕੀਿ ੇ
ਪੌਦੇ।

ਸੈਨ ਗਡਏਗ ੋਕਾਉਂਿੀ ਨੰੂ ਜ਼ੋਨ 1 ਗਵੱਚ 
50 ਫੁੱ ਿ ਕਲੀਅਿੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਿ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਿਨੀਆ ਨੰੂ ਿੁਹਾਡੀ ਸੰਪੱਿੀ ਦ ੇਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 100 ਫੁੱ ਿ 
ਸੁਿੱਗਿਅਿ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੂਿਿ ਹੈ।

ਗਨਿਗਵਘਨ ਬਨਸਪਿੀ

ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਗਵੱਚ ਘੱਿ ਵਧਣ ਵਾਲੇ 
ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਿ ਕਿਨ ਵਾਲੇ 
ਪੌਗਦਆ ਂਦੀ ਗਸਫ਼ਾਿਸ਼ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹ,ੈ ਜ ੋਅੱਗ ਦ ੇਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦਾ 
ਸਮਿਥਨ ਕਿਦ ੇਹਨ ਅਿੇ ਈਧਂਣ 
ਦੀ ਮਾਿਿਾ ਗਵੱਚ ਘੱਿ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। 
ਗਕਸੇ ਉਿਪਾਦਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ੋਗਕ 
ਿੁਹਾਡੀ ਿੱਗਿਆਯੋਗ ਸਥਾਨ ਲਈ 
ਗਕਹੜ ੇਪੌਦ ੇਕੰਮ ਕਿਨਗੇ।

ਿਿਿ ੇਗਵੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 
ਅਿੇ ਗਨਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਿਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਬਨਸਪਿੀ 
ਨੰੂ ਸੰਸ਼ੋਗਧਿ ਕਿਨ ਿੋਂ ਪਗਹਲਾਂ 
ਵਾਿਾਵਿਣ ਗਨਯਗਮਿ ਏਜੰਸੀਆਂ 
ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿੋ।



ਗ੍ਰਾਂਿਾਂਗ੍ਰਾਂਿਾਂ  ਸਮਦੁਾਇਕਸਮਦੁਾਇਕ  ਸਿੱੁਗਿਆਸਿੱੁਗਿਆ  ਦੇਦ ੇ ਗਨਿਮਾਣਗਨਿਮਾਣ  ਗਵੱਚਗਵੱਚ    
ਮਦਦਮਦਦ  ਕਿਦੀਆਂਕਿਦੀਆਂ  ਹਨਹਨ

ਪੀ.ਓ. ਬਾਕਸ 129831 | ਸੈਨ ਗਡਏਗ,ੋ ਕੈਲੀਫ਼ੋਿਨੀਆ 92112-9831 | 800-411-7343

ਇੱਕ ਦਹਾਕ ੇਿੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਿੋਂ, SDG&E ਦੀ ਸੁਿੱਗਿਅਿ ਸੈਨ ਗਡਏਗ ੋਚੈਿੀਿੇਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 
ਪਗਹਲਕਦਮੀ ਨੇ ਅਮਿੀਕੀ ਿੈੱਡ ਕਿਾਸ, 211 ਸੈਨ ਗਡਏਗ,ੋ 211 ਔਿੇਂਜ ਕਾਉਂਿੀ, ਸੈਨ ਨਾਲ 
ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਾਹੀਂ ਪਗਹਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਗਿਆਿੀਆ,ਂ ਬਚਾਅਯੋਗ 
ਸਥਾਨ ਅਿੇ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੁਿੱਗਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਗਸੱਗਿਆ ਨੰੂ ਸਮਿਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਿੀਆ ਂਹਨ। ਗਡਏਗ ੋਿੀਜਨਲ ਫਾਇਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸੈਨ ਗਡਏਗ ੋਫਾਇਿ ਿੈਸਗਕਊ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, 
ਬਿਨ ਇੰਸਿੀਗਚਊਿ, ਅੰਿਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੌਂ ਗ ਿਿਮ ਗਿਕਵਿੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਗਮਊਗਨਿੀ ਐਮਿਜੈਂਸੀ 
ਗਿਸਪਾਂਸ ਿੀਮਾਂ (ਸੀ.ਈ.ਆਿ.ਿੀ.), ਕਬਾਇਲੀ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਗਿਸਪਾਂਸ ਿੀਮਾਂ, ਫਾਇਿ ਸੇਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਿੇ 
ਹੋਿ ਗੈਿ-ਲਾਭਕਾਿੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। sdge.com/safe ‘ਿ ੇਹੋਿ ਜਾਣੋ।

ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪਿ ੇ‘ਿੇ 
ਫਾਲੋ ਕਿ:ੋ
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