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ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਏ (ਜਦ� ਭਿਰਆ ਿਗਆ) 

ਸਟੇਟਮ�ਟ ਆਫ ਲੌਸ ਐਡਂ ਡੈਮੇਜ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ 
 ਐਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੇਤ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰ ੇਲਈ ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਿਰਕਵਰੀ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ (DRP) ਤਿਹਤ 
ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ  (FOIP) ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 33 (ਸੀ) ਤਿਹਤ 
ਅਿਧਕਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ FOIP ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ 
ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਿਮ�ਿਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਐਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ (AEMA), 9515 -107 
ਸਟਰੀਟ, ਿਫਫਥ ਫਲੋਰ, ਐਡਿਮੰਟਨ, ਐਲਬਰਟਾ ਟੀ5ਕੇ 2ਸੀ1 ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 1-888-671-1111 ਰਾਹ� ਜ� drp.info@gov.ab.ca .'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹ� 
ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ  

ਪ�ੋਗਰਾਮ 

ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਨੰ:

ਤਰੀਕ ਪਿਹਲੀਵਾਰ ਪ�ਭਾਵਤ ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ ਿਦਨ

ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ– ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਘਰ ਦ ੇਮਾਲਕ ਹੋ, ਿਜਵ� ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦ ੇਲ�ਡ ਟਾਈਟਲ 'ਤ ੇਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਘਟਨ� ਦੇ ਸਮ� ਨੁਕਸਾਨਗ�ਸਤ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱੁਖ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਤ� ਤੁਸ� ਸਮੱਗਰੀ/ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਪੁੱ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪ�ਾਪਰਟੀ 'ਤ ੇਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵਜ� ਰਿਹੰਦ ੇਹੋ, 
ਅਤੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਲ�ਡ ਟਾਈਟਲ �ਪਰ ਦਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਨਹ�, ਤ� ਤੁਸ� ਕੇਵਲ ਸਮੱਗਰੀ/ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਪੁੱ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਚੁਣੋ: 

ਘਰ ਮਾਲਕ (ਮੱੁਖ ਿਰਹਾਇਸ਼, ਿਜਵ� ਇਹ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ� ‘ਚ ਪ�ਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ) 

 ਕ�ਡ ੋਮਾਲਕ     ਿਕਰਾਏਦਾਰ 

ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਿਹਲਾ ਨ� ਮਗਰਲਾ ਨ� 

ਡਾਕ ਵਾਸਤੇ ਐਡਰੈ�ਸ (ਮੁਕੰਮਲ ਸਟਰੀਟ ਐਡਰੈ�ਸ ਜ� ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ ਬਾਕਸ) ਸ਼ਿਹਰ ਜ� ਨਗਰ        ਸੂਬਾ   ਪੋਸਟਲ  ਕੋਡ 

ਈ ਮੇਲ ਐਡਰੈ�ਸ ਫੋਨ 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਲ�ਡ ਟਾਈਟਲ �ਪਰ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤ� ਬਾਕਸ ‘ਚ ਸਹੀ ਲਗਾਉ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱੁਖ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਤ� ਬਾਕਸ ‘ਚ ਸਹੀ ਲਗਾਉ

ਸਿਹ-ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਪਿਹਲਾ ਨ� ਮਗਰਲਾ ਨ� 

ਡਾਕ ਵਾਸਤੇ ਐਡਰੈ�ਸ (ਮੁਕੰਮਲ ਸਟਰੀਟ ਐਡਰੈ�ਸ ਜ� ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ ਬਾਕਸ) ਸ਼ਿਹਰ ਜ� ਨਗਰ       ਸੂਬਾ ਪੋਸਟਲ  ਕੋਡ

ਈ ਮੇਲ ਐਡਰੈ�ਸ ਫੋਨ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਲ�ਡ ਟਾਈਟਲ �ਪਰ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਬਾਕਸ ‘ਚ ਸਹੀ ਲਗਾਉ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨ� ਲ�ਡ ਟਾਈਟਲ �ਪਰ ਨਹ� ਤ� 
ਬਾਕਸ ‘ਚ ਸਹੀ ਲਗਾਉ। 

ਬਦਲਵ� ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ –  ਤੁਸ� ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ‘ਬਦਲਵ�  ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ 
ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹਾਸਲ ਹੋਵ।ੇ ਬਦਲਵ� ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹਣੋੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
ਪਿਹਲਾ ਨ� ਮਗਰਲਾ ਨਾ 

ਡਾਕ ਵਾਸਤੇ ਐਡਰੈ�ਸ (ਮੁਕੰਮਲ ਸਟਰੀਟ ਐਡਰੈ�ਸ ਜ� ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ ਬਾਕਸ) ਸ਼ਿਹਰ ਜ� ਨਗਰ       ਸੂਬਾ ਪੋਸਟਲ  ਕੋਡ

ਈ ਮੇਲ ਐਡਰੈ�ਸ ਫੋਨ 

 ਇਸ ਫਾਈਲ ਬਾਰ ੇਸਾਰੇ ਿਚੱਠੀ ਪੱਤਰ� ‘ਚ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵ� ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ
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+

ਨੁਕਸਾਨ-ਗ�ਸਤ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦਾ ਐਡਰੈ�ਸ – ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਿਜੱਥੇ AEMA ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣਕਰਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਜ�ਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣ ਆਵੇਗਾ। 

 ਉਹੀ ਜੋ �ਪਰ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਐਡਰੈ�ਸ  ਹੇਠ� ਦਰਜ ਐਡਰੈ�ਸ 
ਿਸਿਵਕ ਐਡਰੈ�ਸ (ਮੁਕੰਮਲ ਸਟਰੀਟ ਐਡਰੈ�ਸ ਜ� ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ ਬਾਕਸ) ਸ਼ਿਹਰ ਜ� ਨਗਰ        ਸੂਬਾ    ਪੋਸਟਲ  ਕੋਡ 

ਨੁਕਸਾਨਗ�ਸਤ ਪ�ਡੂ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਐਡਰੈ�ਸ ਦੀ ਿਮ�ਸਪੈਿਲਟੀ (ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ੋ Qtr/Sec/TWP/RGE/ or WEST ਿਜਵ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ) 

ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਲ�ਡ ਿਡਸਿਕ�ਪਸ਼ਨ ਿਮ�ਸਪੈਿਲਟੀ LINC ਨੰਬਰ (ਲ�ਡ ਆਈਡ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੋਡ) 

ਪਲੈਨ      ਬਲਾਕ     ਲਾਟ    ਸਬਿਡਵੀਜ਼ਨ 

ਕੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ‘ਚ ਕਈੋ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹਨ?   ਹ� ਨਹ� 

ਕੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ 'ਚ ਕਈੋ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਮ�ਬਰ ਰਿਹ ਰਹ ੇਹਨ?  ਹ� ਨਹ� 

ਜੇਕਰ �ਪਰ ਹ� ਹੈ ਤ�, ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਥ� ‘ਚ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਪਿਰਵਾਰ ਮ�ਬਰ� ਦੇ ਨ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਉਮਰ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਕਸਮ (ਜੋ ਲਾਗੂ ਹਨ ਉਨ� � ਸਾਿਰਆ ਂਨਾਲ ਸਹੀ ਲਗਾਉ) 

ਜ਼ਮੀਨ �ਪਰ ਹੜ� ਪਾਣੀ ਿਸੰਿਮਆ ਿਸਊਰ-ਬੈਕਅੱਪ 

ਹੋਰ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਦੱਸੋ) 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ  ਘਟਨਾਵ� ਵਾਸਤੇ, ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲੈਵਲ, ਪ�ਭਾਵਤ ਿਬਲਿਡੰਗ/ਿਬਲਿਡੰਗ� ‘ਚ ਪਾਣੀ ਿਕੰਨ� ਕੁ �ਚਾ ਚਿੜ�ਆ ਸੀ? 
 2 ਇੰਚ ਤ� ਘੱਟ   2 ਇੰਚ ਤ� 6 ਇੰਚ  6 ਇੰਚ ਤ� 2 ਫੱੁਟ   2 ਫੱੁਟ ਤ� 4 ਫੱੁਟ  4 ਫੱੁਟ ਤ� ਵੱਧ 

ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਜਾਣਕਾਰੀ- ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਬਰੋਕਰ/ਏਜੰਟ ਕਲੋ� ਿਲਖਤੀ, ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਸ਼ੁਟੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਇੰਸੋਰ�ਸ ਪਾਿਲਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹ� ਕਰਦੀ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ AEMA ਕੇਸ ਮੈਨ� ਜਰ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉ, ਿਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੇਗਾ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਜ਼ਰਰੂੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਿਧਰ ਦਾ ਨ�, ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਟਰਹੈ�ਡ, ਨੁਕਸਾਨਗ�ਸਤ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲੁਕੇਸ਼ਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 
ਤਰੀਕ/ਤਰੀਕ�, ਿਰਪਰੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕਲੇਮ ਦੇ ਨਤੀਜ,ੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। 

ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਸਾਡੀ ਕੇਸ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਅਤੇ ਇਵਿੈਲਊਏਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਿਨਰੀਖਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਹਾਡਾ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣਾ,  ਰਸੀਦ� ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ�ਾਪਰਟੀ ਨੰੂ ਹਏੋ ਸਾਰ ੇਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਲਸਟ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਫ ੇ'ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ 
ਚੈ�ਕਿਲਸਟ ਨੰੂ ਭਰ।ੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲ�ਕਣ-ਕਰਤਾ ਵੱਲ� ਸਮੱਗਰੀ ਵਸਤ� ਹਰੋ ਵਧਾਈਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ� ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਿਮਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੇਠ� 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸਥਾਨ ਕਾਫੀ ਨਹ� ਤ� ਤੁਸ� ਇਕ ਿਲਸਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕ ੇਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਵਸਤ� ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜੰਨ� � ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਝਟਪਟ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਰੂਪ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 
(DAG) ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
ਸਾਰ ਰਪੂ 'ਚ ਿਲਖ ੋਿਕ ਕੀ ਹਇੋਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਿਰਕਵਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਕੀ ਕੀਤਾ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ� ਘਟਨ� ਨ�  ਤੁਹਾਡੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕੀ 
ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਘਟਨ� ਤ� ਬਾਦ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਤੁਸ� ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਿਕਹੜੇ ਕਮਰ ੇਪ�ਭਾਵਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਮੰਿਜ਼ਲ �ਪਰ 

+

+ 

+
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(ਬੇਸਮ�ਟ, ਮੇਨ, ਦੂਸਰਾ ਫਲੋਰ ਆਿਦ) 

ਨੁਕਸਾਨਗ�ਸਤ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਿਲਸਟ (ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ,ੇ ਿਜਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸਫੇ ‘ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਚੈ�ਕਿਲਸਟ ‘ਚ ਿਲਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) 

ਅਸਥਾਈ ਿਰਹਾਇਸ਼   ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਗ�ਸਤ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਮੌਜ਼ਦੂਾ ਸਮ� ਉਥ� ਕੱਢ ਕੇ ਹਰੋ ਿਕਧਰ ੇਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ?  ਹ� ਨਹ� 

ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੀ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕ ਰਹ ੇਹਨ (ਿਮਸਾਲ ਵਜ� ਪ�ਾਪਰਟੀ ਤੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਦੀ  ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ�)? 

ਜੇਕਰ ਹੈ ਤ� ਦੱਸੋ: 

ਨ�ਹ ਕੀ ਿਬਲਿਡੰਗ ਦੀ ਨ�ਹ ਨੰੂ ਘਟਨ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕੰਢ ੇਢਿਹ ਗਏ, ਨ�ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧ� ਝੱੁਕ  ਗਈਆਂ ਜ� ਤਰੇੜ� ਆ 

ਗਈਆਂ)?             ਹ�  ਨਹ� 

ਜੇਕਰ ਹੈ ਤ� ਦੱਸੋ: 

ਬੈਕਅੱਪ ਕੀ ਤਹੁਾਡ ੇਘਰ ਦੀ ਿਬਜਲੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਿਵਘਨ ਿਪਆ?  ਹ�  ਨਹ� 

ਕੀ ਤਹੁਾਡਾ ਿਸਊਰ, ਫਲੋਰ ਡਰੇਨ ਜ� ਸੰਪ ਪੰਪ ਬੈਕਅੱਪ ਹਇੋਆ? 

ਜੇਕਰ ਹੈ ਤ� ਦੱਸੋ: 

 ਮ�/ਅਸ� ਮਾਲਕ/ਿਕਰਾਏਦਾਰ/ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਹ 

ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠੀ ਜ� ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਜ� ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ� ਅਤੇ/ਜ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਪਸ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ� ਹੋ ਸਕਦਾ  ਹ।ੈ 

 ਹ� 

 ਹ�  ਨਹ� 

 ਨਹ� 
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ਮ�/ਅਸ� ਿਮਿਨਸਟਰ ਆਫ ਿਮ�ਿਸਪਲ ਅਫਰੇਅਜ਼ ਅਤੇ AEMA ਨੰੂ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਐਡਰੈ�ਸ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਭੰੂਮੀ ਿਵਸਥਾਰ, ਿਜੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ 

ਹੋਈ ਹ,ੈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹ�। ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ� ਤਿਹਤ AEMA 

ਘਰ ਮਾਲਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤ� ਨ�ਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਵ� ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ �ਜ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਿਜੰਨ� ਿਚਰ ਿਕ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਉਸ ਥ�, ਿਜੱਥੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਐਡਰੈ�ਸ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਭੰੂਮੀ ਿਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ 

ਕਰਨ ਲਈ AEMA ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਪ�ਗਟ ਨਹ� ਕਰਦਾ। 
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ�ਦੇ ਿਡਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਲੈਟ�ਾਿਨਕਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ� ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। 
 
 

ਤਰੀਕ  ਸਾਲ – ਮਹੀਨਾ - ਿਦਨ       ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਨ�                 ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

 

 

 
 

ਤਰੀਕ  ਸਾਲ – ਮਹੀਨਾ - ਿਦਨ       ਸਿਹ-ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਨ�                ਸਿਹ-ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

 

 

 
 

ਤਰੀਕ  ਸਾਲ – ਮਹੀਨਾ - ਿਦਨ       ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਨ�           ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਿਰਕਵਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕਾਨਸ�ਟ 

ਮ�/ਅਸ�,--------------------------, ਐਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਏਜੰਸੀ (AEMA) ਅਤੇ/ਜ� AEMA ਵੱਲ� ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਿਰਕਵਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ 

ਚਲਾ ਰਹ ੇਿਕਸੇ ਕ�ਟਰੈਕਟ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ-ਕਰਤਾ ਵੱਲ� ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਗ�ਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ�, 

ਿਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤੇ ਮੇਰ ੇਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰ ੇਵਾਸਤੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਹੈ: 

• ਿਨ�ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ ਕਵਰਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

• ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਸੈ�ਸਮ�ਟ

• ਿਬਜ਼ਨਸ ਿਰਕਾਰਡ

• ਯੂਿਟਿਲਟੀ ਿਰਕਾਰਡ

• ਹੋਰ ਿਨ�ਜੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੇਤ ਕੁਟੇਸ਼ਨ�, ਇੰਨਵਾਇਸ�, ਰਸੀਦ�, ਪ�ਿਮੱਟ, ਵਰਕ ਸਟੇਟਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਿਬਨ� -

ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ

• ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮ�/ਅਸ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਲਬਰਟਾ ਿਡਜ਼ਾਸਟਰ ਿਰਕਵਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਮੇਰ ੇਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਦੇ 

ਿਨਪਟਾਰ ੇਵਾਸਤੇ AEMA ਜ� ਉਨ� � ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ-ਕਰਤਾ ਵੱਲ� ਅਗ�ਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,  ਐਪਰ ਮੇਰੀ ਿਨ�ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਫਰੀਡਮ ਆਫ 

ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਪ�ੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ�ਾਈਵੇਸੀ (FOIP) ਐਕਟ ਦੀਆ ਂਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆ ਂਧਰਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।  

ਮ�/ਅਸ� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੇ ਹ� ਿਕ ਜੇਕਰ ਗਰ�ਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ਰੂ ਹ ੋਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ�  ਮੇਰਾ ਨ�, ਗਰ�ਟ ਪ�ਗੋਰਾਮ ਅਤੇ ਗਰ�ਟ ਦੀ ਰਕਮ 

ਗਵਰਨਮ�ਟ ਆਫ ਐਲਬਰਟਾ ਗਰ�ਟ ਿਡਸਕਲੋਜ਼ਰ  ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਛਾਪ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ FOIP ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 40 (1) (ਬੀ) ਅਤੇ (ਐ�ਫ) ‘ਚ ਇਸਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹਨ।  

ਮ�/ਅਸ� ਮੰਨਦਾ/ਮੰਨਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਿਬਨ� -ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਿਸੱਿਧਆਂ ਜ� ਅਿਸੱਿਧਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਕ (ਡੁਪਲੀਕੇਟ) ਫੰਿਡੰਗ, ਜੋ ਮੈਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਰੋ ਸਰੋਤ 

(ਿਮਸਾਲ ਵਜ� , ਰ�ੈਡ ਕਰਾਸ ਜ� ਇੰਸ਼ੋਰ�ਸ) ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ AEMA ਕੋਲ ਕਰ�ਗਾ। ਮ� ਸਮਝਦਾ ਹ� ਿਕ ਮੇਰ ੇਵੱਲ�  ਿਕਸੇ ਵਧੀਕ ਫੰਿਡੰਗ, ਜੋ 

ਮੈਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ AEMA ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੰੂ ਓਵਰ ਪੇਮ�ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮ� ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਵੋ�ਗਾ/ਹਵੋ�ਗੀ।  

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ�ਦੇ ਿਡਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ� ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਲੈਟ�ਾਿਨਕਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ� ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ� ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ। 

ਤਰੀਕ  ਸਾਲ – ਮਹੀਨਾ - ਿਦਨ    ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਨ�     ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

ਤਰੀਕ  ਸਾਲ – ਮਹੀਨਾ - ਿਦਨ    ਸਿਹ-ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਨ�    ਸਿਹ-ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

ਤਰੀਕ  ਸਾਲ – ਮਹੀਨਾ - ਿਦਨ    ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦਾ ਿਲਿਖਆ ਨ�  ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 
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