ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਟੁੁੱ ਟ ਭੁੱ ਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਨੇਕਾਰ
ਅਲਬਰਟਾ ਅਪਾਤਕਾਲ ਪਰਬੰਧਨ ਸੰ ਸਥਾ

Protected A (when completed)

ਸਾਰੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਆਪਦਾ ਨਰਕਵਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱ ਠਾ

ਅਰਜੀ #

ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸੰ ਗਰਨਹ ਨੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਆ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਨਧਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 (ਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਐਫਓਆਈਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਨਜਤਾ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਬੰਨਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ
ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨਮਊਂਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਅਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰ ਸੀ (ਏਈਐਮਏ), 9515 107 ਸਟਰੀਟ NW, 5ਵੀਂ ਮੰ ਜ਼ਲ,
ਐਡਨਮੰ ਟਨ, ਅਲਬਰਟਾ T5K 2C, ਟੈਲੀਫੋਨ 1-888-671-1111 ਜਾਂ drp.info@gov.ab.ca. ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਪਨਹਲੀ ਵਾਰ ਪਰਭਾਨਵਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮਤੀ
(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)

ਪਰੋਗਰਾਮ

ਅਰਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ -ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਸਚੀਬੱ ਧ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨਨਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਿ ਨਨਵਾਸ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ
ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰਨਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰਫ
ਸਮਾਨ ਨੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੁੱਕ ਚੁਣੋ
ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਤਬਾਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵੱ ਚ 5.1.2 ਤੇ ਪਨਰਭਾਨਸ਼ਤ ਪਰਮੁੱਿ ਨਨਵਾਸ)
ਕੌਂ ਡੋ ਮਾਲਕ

ਨਕਰਾਏਦਾਰ

ਨਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁੱ ਿ(ਫਸਟ)ਨਾਮ

ਨਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ ਲਈ ਪਤਾ (ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪੀ ਓ ਬਾਕਸ)

ਨਪੱ ਛਲਾ(ਲਾਸਟ)ਨਾਮ
ਸ਼ਨਹਰ/ਕਸਬਾ

ਈਮੇਲ ਐਡਰਸ

ਸਬਾ

ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਸਚੀਬੱ ਧ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਤੇ

ਨਟੱ ਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਿ ਨਨਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਤੇ ਨਟੱ ਕ ਕਰੋ।

ਸਨਹ-ਨਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱ ਿ(ਫਸਟ)ਨਾਮ

ਨਪੱ ਛਲਾ(ਲਾਸਟ)ਨਾਮ

ਨਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ ਲਈ ਪਤਾ (ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪੀ ਓ ਬਾਕਸ)

ਸ਼ਨਹਰ/ਕਸਬਾ

ਈਮੇਲ ਐਡਰਸ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਸਬਾ

ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ

ਜੇਕਰ ਜਮੀਨ ਟਾਈਚਲ ਤੇ ਸਚੀਬੱ ਧ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਨਹ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਤੇ ਨਟੱ ਕ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਸਚੀਬੱ ਧ ਨਬੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਕਸ ਤੇ ਨਟੱ ਕ ਨਾਂ ਕਰੋ।
ਵਿਕਲਵਪਕ ਸੰ ਪਰਕ - ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰ ਇੱ ਕ 'ਬਦਲਵੇਂ' ਨਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਲਈ ਨਨਰਦੇਨਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜਸ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰ ਨਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਕਲਨਪਕ ਸੰ ਪਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱ ਿ(ਫਸਟ)ਨਾਮ

ਨਪੱ ਛਲਾ(ਲਾਸਟ)ਨਾਮ

ਨਚੱ ਠੀ ਪੱ ਤਰ ਲਈ ਪਤਾ (ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪੀ ਓ ਬਾਕਸ

ਸ਼ਨਹਰ/ਕਸਬਾ

ਈਮੇਲ ਐਡਰਸ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਸਬਾ

ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ

ਇਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਤਰ ਨਵਹਾਰਾਂ ਨਵਚ ਨਵਕਲਪੀ ਸੰ ਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
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ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ – ਲਾਗ ਬਾਕਸ ਨਵੱ ਚ ਦਰਸਾਓ ਨਜੱ ਥੇ ਇੱ ਕ AEMA ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਜਾਏਗਾ।
ਨਬਨੇਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ

ਹੇਠ ਨਦੱ ਤਾ ਪਤਾ

ਨਸਨਵਕ ਪਤਾ (ਸਟਰੀਟ(ਗਲੀ) ਅਤੇ ਯੁਨਨਟ ਨੰਬਰ)

ਸ਼ਨਹਰ/ਕਸਬਾ

ਸਬਾ

ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ

ਪੇਂਡ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਮਊਂਸਪੈਨਲਟੀ (Qtr/Sec/TWP/RGE/ ਜਾਂ WEST ਨਜਵੇਂ ਲੁੜੀਂਦਾ)

LINC ਨੰਬਰ (ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਕੋਡ)

ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੰ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪਲੈ ਨ

ਬਲਾਕ

ਲੌ ਟ

ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਰਨਹੰ ਦੇ ਹਨ?

ਸਬ ਡਵੀਜਨ

ਹਾਂ

ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰਨਹੰ ਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ
ਨਹੀਂ

ਜੇ ਉਪਰਲਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱ ਤੀ ਜਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਨਰਵਾਨਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱ ਸੋ।

ਉਮਰ

+
+
+
+
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਕਸਮ (ਸਾਰੇ ਲਾਗ ਨਟੱ ਕ ਕਰੋ)
ਜਮੀਨੀ ਹੜਮਾਰੀ

ਸੀਪੇਜ(ਨਚਉਣਾ)

ਸੀਵਰੇਜ ਬੈਿੱਕ ਅੱ ਪ

ਹੋਰ(ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ)

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਲਈ ਸੁੱ ਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਪਰਭਾਵਿਤ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਕੰ ਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ?
2 ਇੰ ਚਤੋਂ ਘੱ ਟ

2 ਇੰ ਚ ਤੋਂ 6 ਇੰ ਚ

6 ਇੰ ਚ ਤੋਂ 2 ਫੁੱ ਟ

2 ਫੁੱ ਟ ਤੋਂ 4 ਫੁੱ ਟ

4 ਫੁੱ ਟ ਤੋਂ ਵੱ ਧ

ਿੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਬਰੋਕਰ / ਏਜੰ ਟ ਤੋਂ ਨਲਿਤੀ, ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੱ ਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਪਾਨਲਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟੇ ਨੰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਕਸੇ ਏਈਐਮਏ(AEMA) ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰੇਗਾ। ਪੱ ਤਰ ਨਵੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਕ ਬੀਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀ ਦਾ
ਲੈ ਟਰਹੈਿੱਡ, ਿਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਮਤੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਕਸਮ ਦੱ ਸੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਲੇ ਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਹਾਂ

ਬਰੋਕਰ

ਨਹੀ

ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਏਜੈਂਟ

ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ

ਪਾਨਲਸੀ ਨੰਬਰ
ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਕਿਰੇਜ ਦੀ ਵਕਸਮ (ਸਾਰੇ ਲਾਗ ਨਟੱ ਕ ਕਰੋ)
ਸਨਤਹ ਉਪਰਲੀ ਹੜਮਾਰੀ

ਸੀਵਰੇਜ ਬੈਕਅੱ ਪ

ਹਵਾ ਅਤੇ ਬਾਨਰਸ਼

ਹੋਰ(ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱ ਸੋ)
ਬਰੋਕਰ/ਏਜੰ ਟ ਨੰ ਸਨਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)
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ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਟੁੁੱ ਟ ਭੁੱ ਜ ਦਾ ਿਰਨਣ
ਆਪਣੀ ਸਨਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨਵਚ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੋਟਆ
ੋ ਂ ਨਿੱ ਚਣੀਆਂ, ਰਸੀਦਾਂ ਰੱ ਿਣਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਹੱ ਤਵਪਰਣ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੀ
ਸਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਮਲਣ ਸਮੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਘੱ ਟਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰ ਨੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹਾਇਤਾ ਨਸਰਫ
ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਲਈ ਬੀਮਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦੇਸ਼ (ਡੀਏਜੀ)
ਨਵੱ ਚ ਦੱ ਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ(ਨਵੱ ਤੀ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰ ਿੇਪ ਨਵੱ ਚ ਦੱ ਸੋ ਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਨਜੱ ਠਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। (ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰ ਨਕਵੇਂ ਪਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ, ਨਕਹੜੇ ਕਮਰੇ ਪਰਭਾਨਵਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਕਹੜੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ (ਬੇਸਮੈਂਟ, ਮੁੱ ਿ, ਦਜੀ ਮੰ ਜ਼ਲ, ਆਨਦ)

ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਚੀ (ਸਮਾਨ ਨੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਜੋ ਨਕ ਨਪਛਲੇ ਪੰ ਨੇ ਤੇ ਚੈਕਨਲਸਟ ਨਵਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ)
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ਗੁੰ ਵਮੁੱ ਆ ਜਾਂ ਖਰਾਿ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ - ਵਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱ ਗਰੀ ਦੀ ਚੈੈੱਕ ਵਲਸਟ (ਪੰ ਨਾ 7 ਤੇ) ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੈਿੱਕ ਨਲਸਟ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮਹਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਨਕਉਂਨਕ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਧਰਾ ਮੰ ਨਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਵਜੰ ਗ

ਕੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰ ਘਰ ਛੱ ਡਣਾ ਨਪਆ?

ਸਾਫ ਸਫਾਈ

ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ?(ਉਦਾ. ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ)

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਜੇ ਹਾਂ,ਦੱ ਸੋ

ਨੀਂਹ

ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਨਧਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੰ (ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ(ਸ਼ੋਨਰੰ ਗ)ਦਾ ਟੁੱ ਟਣਾ,ਨੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕੰ ਧਾਂ ਝੁਕਣਾ ਜਾਂ ਕਰੈਨਕੰ ਗ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਹੋਇਆ?
ਜੇ ਹਾਂ,ਦੱ ਸੋ:

ਿੈਕ ਅੁੱ ਪ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨਬਜਲੀ ਿਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ?
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਫਲੋ ਰ ਡਰੇਨ ਜਾਂ ਸੰ ਪ ਪੰ ਪ ਦਾ ਬੈਕ ਅਪ ਹੋਇਆ
ਸੀ?
ਜੇ ਹਾਂ,ਦੱ ਸੋ

AEMA11549 Rev. 2020-05

Page 4 of 7

Application #

ਮੈਂ / ਅਸੀਂ, ਮਾਲਕ / ਵਕਰਾਏਦਾਰ / ਅਵਧਕਾਵਰਤ ਏਜੰ ਟ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ ਅਰਜੀ ਵਿੁੱ ਚ ਵਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਗਲਤ
ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਮੁਅੁੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਾਵਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਵਮਊਂਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ ਮੰ ਤਰੀ ਅਤੇ ਏਈਐਮਏ(AEMA) ਨੂੰ ਵਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਜਥੇ ਟੁੁੱ ਟ ਭੁੱ ਜ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਿੇਰਿੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਪਰਾਈਿੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.1.3
ਦੇ ਤਵਹਤ ਏਈਐਮਏ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਵਿਨੈਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਕ
ਵਿਨੇਕਾਰ ਏਈਐਮਏ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਰਸ ਦੀ ਭੌਵਤਕ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਟੁੁੱ ਟ ਭੁੱ ਜ ਅਤੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਿਾਪਰਨ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਿੇਰਿੇ
ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੇ ਿੇਰਿੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਿੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਨਡਜੀਟਲ ਦਸਤਿਤ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰਾਨਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)

ਨਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ

ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)

ਸਨਹ ਨਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ

ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)

ਨਬਨੇਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ

ਸਨਹ-ਨਬਨੇਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ

ਅਨਧਕਾਨਰਤ ਏਜੰ ਟ ਦਾ ਨਾਂ

ਅਨਧਕਾਨਰਤ ਏਜੰ ਟ ਦੇ ਹਸਤਾਕਰ

ਕੇਿਲ ਦਫਤਰੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਬਨੇਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਨਿੱ ਆ ਹੋਈ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭੇਜੇ

ਇਨੀਸ਼ਲ ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)

ਡੁਪਨਲਕੇਟ ਫੰ ਨਡੰ ਗ ਅਤੇ
ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਚਾਰੀ

ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਦੱ ਸੋ)

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)

ਨਟੱ ਪਣੀਆਂ
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ਸਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦਾ ਨਰਕਵਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ
ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰ ਸੀ (ਏਈਐਿੱਮਏ) ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌ ਟਰੈਕਨਟਡ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਏਈਐਮਏ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਦਾ ਨਰਕਵਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ
ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਨਲਿੀਆਂ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ:
•

ਨਨਿੱਜੀ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ

•

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ

•

ਯੁਟੀਨਲਟੀ ਨਰਕਾਰਡ

•

ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਜਸ ਨਵੱ ਚ ਹਵਾਲੇ , ਚਲਾਨ, ਰਸੀਦਾਂ, ਪਰਨਮਟ, ਕੰ ਮ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਨਮਲ
ਹੈ।

•

ਨਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ(ਜੇ ਲਾਗ ਹੋਵੇ)

ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਇਸ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਏਈਐਮਏ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਲਬਰਟਾ ਨਡਜ਼ਾਸਟਰ ਨਰਕਵਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਨਕ, ਮੇਰੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿੁਲਾਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਾਈਵੇਸੀ (FOIP) ਐਕਟ ਨਵਚਲੇ ਨਨਜਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਰਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਨਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਗਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਬਰਟਾ ਗਰਾਂਟ ਨਡਸਕਲੋ ਜ਼ਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 40 (1) (ਬੀ) ਅਤੇ (ਐਫ)
ਨਵਚ ਅਨਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫਓਆਈਪੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਰਕਾਨਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ / ਅਸੀਂ ਏਈਐਮਏ ਨੰ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਜਾਂ ਬੀਮਾ) ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧ (ਡੁਪਨਲਕੇਟ) ਫੰ ਡ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਨਸੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਨਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਨਧਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ/ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਨਕ ਜੋ ਵਾਧ ਫੰ ਨਡੰ ਗ ਮੈਨੰ ਨਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਏਈਐਮਏ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੈਂ
ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਿੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਨਡਜੀਟਲ ਦਸਤਿਤ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਇਲੈ ਕਟਰਾਨਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)ਨਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ

ਨਬਨੇਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ

ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)

ਸਨਹ-ਨਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ

ਸਨਹ-ਨਬਨੇਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ

ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ)

ਅਨਧਕਾਨਰਤ ਏਜੰ ਟ ਦਾ ਨਾਂ

ਅਨਧਕਾਨਰਤ ਏਜੰ ਟ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ
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ਵਿਨੇਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਚੈੈੱਕ ਵਲਸਟ(ਸੂਚੀ)
ਨਜਥੇ ਨਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਰਨਹਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਘਰੇਲ ਦਫਤਰ, ਰਸੋਈ, ਬੈਡਰਮ, ਬਾਥਰਮ, ਜਾਂ ਲਾਂਡਰੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਪਰਤੀ ਕਮਰੇ ਫਲੈ ਟ ਰੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ. ਇੱ ਥੇ ਪਰਤੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਇੱ ਕ ਨਲਨਵੰ ਗ ਰਮ, ਹੋਮ ਆਨਫਸ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ. ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਡਰਮ ਅਤੇ ਬਾਥਰਮ (ਫਲੈ ਟ ਰਮ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਬੈਿੱਡਰਮ ਅਤੇ ਬਾਥਰਮ ਲਈ ਪਰਤੀ
ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਵੱ ਡੀਆਂ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਘਰੇਲ ਫੁਟਕਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨਵਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਤੀ ਿਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਨੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨਦਆਂ.

ਕਮਰਾ

ਨਲਨਵੰ ਗ ਰਮ –ਪਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 1 ਨਲਨਵੰ ਗ ਰਮ

ਚੈੈੱਕ

ਘਰੇਲ ਦਫਤਰ- ਪਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 1
ਰਸੋਈ - ਵੱ ਡੇ ਉਪਕਰਣ ਨੰ ਛੱ ਡ ਕੇ। ਪਰਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 1 ਰਸੋਈ
ਬਾਥਰਮ - ਪਰੇ ਬਾਥਰਮਾਂ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ #
ਅੱ ਧਾ ਬਾਥਰਮ - ਅੱ ਧੇ ਬਾਥਰਮਾਂ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ
ਮਾਸਟਰ ਬੈਿੱਡਰਮ-ਬੈਿੱਡਰਮ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੈਿੱਡਰਮ- ਬੈਿੱਡਰਮ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ
ਇਨਫੈਂਟ(ਨਸ਼ਸ਼) ਨਰਸਰੀ- ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ
ਲਾਂਡਰੀ ਕਮਰਾ – ਪਰਤੀ ਅਰਜੀ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 1 ਲਾਂਡਰੀ ਦਾ ਕਮਰਾ

ਲਾਰਜ ਐਪਲਾਇੰਸ(ਿੁੱ ਡੇ ਉਪਕਰਨ)
ਪਰਤੀ ਵਿਨੇਪੁੱ ਤਰ ਿੁੱ ਧ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ 1 ਐਪਲਾਇੰਸ। ਇੰਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ, ਹਾਰਡਿੇਅਰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਲੇ ਿਰ ਸਮੇਤ

ਚੈੈੱਕ

ਨਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ –ਨਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਲੇ ਬਰ ਸ਼ਾਨਮਲ
ਡਰਾਇਅਰ –ਇਲੈ ਕਨਟਰਕ (ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 1 ਡਰਾਇਅਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਡਰਾਇਅਰ - ਗੈਸ (ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 1 ਡਰਾਇਅਰ)
ਫਰੀਜ਼ਰ ਚੈਸਟ
ਰੈਨਫਰਜਰੇਟਰ

ਸਟੋਵ/ਰੇਂਜ - ਇਲੈ ਕਨਟਰਕ (ਅਨਧਕਤਮ 1 ਸਟੋਵ)
ਸਟੋਵ / ਰੇਂਜ - ਗੈਸ (ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 1 ਸਟੋਵ)

ਵਾਨਸ਼ੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ-ਟੋਪ ਲੋ ਡ
ਵੁੱ ਡ ਬਰਨਨੰਗ(ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਜਲਨ ਵਾਲਾ)ਸਟੋਵ- ਕੇਵਲ 1 ਜੇ ਮੁੱ ਢਲਾ ਲਰੋਤ ਹੀਟ ਹੈ

ਘਰੇਲੂ ਆਮ ਿਰਤੋਂ ਿਸਤੂਆਂ

ਚੈੈੱਕ

ਕੱ ਪੜੇ (ਪਰਤੀ ਨਵਅਕਤੀ)
ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਕਤਾਬਾਂ (ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਮੌਜਦਾ ਸਮੇਂ ਨਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਹੋ)
ਪਰਤੀ ਘਰ ਨਵੰ ਡੋ ਕਵਨਰੰ ਗਜ਼
ਨਸ਼ਸ਼ ਸਟਰੋਲਰ
ਨਸ਼ਸ਼ ਫੁਟਕਲ
ਨਸ਼ਸ਼(ਇੰ ਨਫੈਂਟ) ਚੇਂਨਜੰ ਗ ਟੇਬਲ
ਵੈਿੱਕਯੁਮ, ਘਰੇਲ ਅੱ ਪਰਾਈਟ(ਵਰਤੋਂ)
ਲਗੇਜ,ਬੈਕਪੈਕ/ ਡਫਲ ਬੈਗ / ਸਪੋਰਟਸ ਬੈਗ

ਇਨਫੈਂਟ ਹਾਈ ਚੇਅਰ

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਸਹਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਆਊਟਡੋਰ

ਚੈੈੱਕ

ਲਾਨ ਮੁਅਰ(ਧੱ ਕਣ ਵਾਲਾ)- ਇਲੈ ਕਨਟਰਕ(ਕੇਵਲ 1 ਲਾਨ ਮੋਅਰ)
ਲਾਨ ਮੁਅਰ(ਧੱ ਕਣ ਵਾਲਾ)- ਗੈਸ (ਕੇਵਲ 1 ਲਾਨ ਮੋਅਰ)
ਚੇਨ ਸਾਅ(ਆਰੀ)- ਪੇਂਡ ਵਰਤੋਂ
ਸਨੋ ਬਲੋ ਅਰ(ਬਰਫ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ)- ਪੇਂਡ ਵਰਤੋਂ
ਲੱਕੜੀ- ਜੇ ਮੁੱ ਢਲਾ ਲਰੋਤ ਹੀਟ ਹੈ
ਗਾਰਡਨ ਲਈ ਸੰ ਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ
ਸਾਈਕਲ-ਪਰਤੀ ਘਰ ਅੱ ਨਧਕਤਮ 1
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