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Protected A (when completed) 

 ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਟੁੁੱ ਟ ਭੁੱ ਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 
                           ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 
               ਅਲਬਰਟਾ ਅਪਾਤਕਾਲ ਪਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ 

ਸਾਰੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਆਪਦਾ ਨਰਕਵਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਡੀ.ਆਰ.ਪੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰਨਹ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਿਆ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਨਧਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਨਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 (ਸੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ 
ਨਗਆ ਹ ੈਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਐਫਓਆਈਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਨਜਤਾ ਪਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਬੰਨਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ 
ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਅਲਬਰਟਾ ਨਮਊਂਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਅਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਏਈਐਮਏ), 9515 107 
ਸਟਰੀਟ NW, 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ, ਐਡਨਮੰਟਨ, ਅਲਬਰਟਾ T5K 2C, ਟੈਲੀਫੋਨ 1-888-671-1111 ਜਾਂ drp.info@gov.ab.ca. ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ 

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

 

 

 
ਅਰਜੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਇਹ: 

• ਨਕਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਤਸੁੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੋ; 
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ; 
• ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਅਪਰਸ਼ੇਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ; 
• ਗੈਰ ਲੈਭ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਅਰਜੀ(ਸਕ ਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਚਰਚ, ਸਨਹਕਾਰੀ(ਕੋਆਪਰੇਨਟਵ)ਸੰਸਥਾਵਾਂ); 
• ਕੋਂਡੋਮੀਨੀਅਮ(ਜਾਂ ਹੋਮਆਨਰਜ਼ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨਜ਼) ਅਰਜੀ 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੁੱ ਕ ਚੁਣੋ: 

  ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ   ਕੋਂਡੋਮੀਨੀਅਮ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨਜ਼   ਜਨਤਕ ਗੈਰ ਲੈਭ ਸੰਸਥਾ 

  ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ   ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ   ਸੰਗਠਨ, ਜਾਂ ਗੈਰ ਲਾਭ ਸਨਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 

ਨਬਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਹ-ਨਬਨੈਕਾਰ ਨਬਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਿੇਤੀਬਾੜੀ, ਮੁਨਾਫਾ-ਰਨਹਤ, ਚਰਚ, ਅਤੇ ਚੈਨਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਨਵਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ ਚੀਬੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 
ਰਨਜਸਟਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਿਾਨਤਆਂ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਨਤਆਂ ਨਵੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। 
 ਕਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਨ ੰ ਨੀ ਨਾਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਓਪਰੇਨਟੰਗ / ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਜੇ ਕਨ ੰ ਨੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਿਰਾ ਹੈ) 

  
 ਕਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਮੁੱ ਿ(ਫਸਟ)ਨਾਮ ਨਪੱਛਲਾ(ਲਾਸਟ)ਨਾਮ 

  
ਪੁਜੀਸ਼ਨ/ਅਹੁਦਾ 

 
ਨਬਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪਤਾ (ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪੀ ਓ ਬਾਕਸ)   ਸ਼ਨਹਰ/ਕਸਬਾ ਸ ਬਾ /ਿੇਤਰ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ 

    
ਈਮੇਲ ਐਡਰਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 

  
 ਸਕਹ  ਕਬਨੇਕਾਰ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਮੁੱ ਿ(ਫਸਟ)ਨਾਮ                                                                                         ਨਪੱਛਲਾ(ਲਾਸਟ)ਨਾਮ 

  
ਪੁਜੀਸ਼ਨ/ਅਹੁਦਾ 

 
ਨਬਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਚੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਪਤਾ (ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪੀ ਓ ਬਾਕਸ)               ਸ਼ਨਹਰ/ਕਸਬਾ ਸ ਬਾ/ਿੇਤਰ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ 

    
ਈਮੇਲ ਐਡਰਸ ਫੋਨ  ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਫੋਟ ੋਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਨਕਸਮ 

   

AB 

AB 
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ਕਿਕਲਕਪਕ ਸੰਪਰਕ - ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨ ੰ  ਇੱਕ 'ਬਦਲਵੇਂ' ਸੰਪਰਕ ਨਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜਸ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਨਵਕਲਨਪਕ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 ਕਿਕਲਕਪਕ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਮੁੱ ਿ(ਫਸਟ)ਨਾਮ    ਨਪੱਛਲਾ(ਲਾਸਟ)ਨਾਮ 

  
ਮੇਨਲੰਗ ਐਡਰਸੈ (ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਪੀ ਓ ਬਾਕਸ) ਸ਼ਨਹਰ/ਕਸਬਾ ਸ ਬਾ/ਿੇਤਰ              ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ 

    
ਈਮੇਲ ਐਡਰਸ ਫੋਨ 

  
 ਇਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਨਵਹਾਰਾਂ ਨਵਚ ਨਵਕਲਪੀ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ 

ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ – ਲਾਗੂ ਬਾਕਸ ਕਿੁੱ ਚ ਸੰਕਤੇ ਕਰ ੋਕਜੁੱ ਥੇ ਇੁੱ ਕ AEMA ਮਲੁਾਂਕਣ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਏਗਾ   
ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ  

 ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤ ੇਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਹੇਠ ਨਦੱਤਾ ਪਤਾ 

ਪਤਾ (ਸਟਰੀਟ(ਗਲੀ) ਅਤੇ ਯੁਨਨਟ ਨੰਬਰ) ਸ਼ਨਹਰ/ਕਸਬਾ ਸ ਬਾ/ਿੇਤਰ                 ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ 

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

 
ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਰੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ

  
ਪਲੈਨ ਬਲਾਕ  ਲੌਟ ਸਬ ਡਵੀਜਨ 

    
 ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

 

ਲੀਜ਼ਡ/ਨਕਰਾਏ ਤ ੇ ਮਾਲਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲੀ ਪਰਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ

 

ਕਕਰਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੋਵੇ)  

ਮੱੁਿ(ਫਸਟ)ਨਾਮ ਨਪੱਛਲਾ(ਲਾਸਟ)ਨਾਮ 

  
ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਈਮੇਲ ਐਡਰਸੈ 

  
 
 ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਕਸਮ(ਸਾਰੇ ਲਾਗ  ਨਟੱਕ ਕਰੋ) 

ਸਨਤਹੀ ਹੜਮਾਰੀ       ਸੀਪੇਜ 
ਹੋਰ(ਦੱਸੋ) 

(ਨਸੰਮਣਾ) ਸਾਵਰੇਜ ਬੈਕਅੱਪ 

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੜੁੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਪਰਭਾਕਿਤ ਇਮਾਰਤ ਕਿਚ ਪਾਣੀ ਕਕੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ? 
  2 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ               2 ਇੰਚ ਤੋਂ 6 ਇੰਚ   6 ਇੰਚ ਤੋਂ 2 ਫੁੱ ਟ   2 ਫੱੁਟ ਤੋਂ 4 ਫੁੱ ਟ   4 ਫੁੱ ਟ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਬੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਬਰੋਕਰ / ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਨਲਿਤੀ, ਦਸਤਿਤ ਕੀਤ ੇਪੁਸ਼ਟੀ ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾ ਪਾਨਲਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟ ੇਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 
ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਕਸੇ ਏਈਐਮਏ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ ਜੋ ਤਹੁਾਡ ੇਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਨਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਕ ਬੀਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 
ਦਾ ਲੈਟਰਹੈਿੱਡ, ਿਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਮਤੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਕਸਮ ਦੱਸੀ ਜਾਵ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵ(ੇਕਲੇਮ) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹਇੋਆ ਹੈ?     ਹਾਂ        ਨਹੀਂ   ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
 ਬੀਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਬਰੋਕਰ ਏਜੈਂਟ ਪਾਨਲਸੀ ਨੰਬਰ 

AB 

AB 
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ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 

  
ਕਿਰੇਜ ਦੀ ਕਕਸਮ (ਸਾਰੇ ਲਾਗ  ਨ ੰ  ਨਟੱਕ ਕਰੋ)

 
ਸਨਤਹ ਉਪਰਲੀ ਹੜਮਾਰੀ 

 
     ਨਸੰਮਣਾ(ਸੀਪੇਜ) 

 
ਸੀਵਰੇਜ ਬੈਕਅੱਪ 

 
ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਬਾਨਰਸ਼ 

 
ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸੁਧਾਰ 

ਸਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਫਕਸਚਰ ਅਤ ੇਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ (ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ) 

 
 

ਬਰੋਕਰ/ਏਜੰਟ ਨ ੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ) ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 

  
 

 ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਟੁੁੱ ਟ ਭੁੱ ਜ ਦਾ ਿਰਨਣ  
ਆਪਣੀ ਸਨਥਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਨਵਚ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੋਟਆੋ ਂਨਿੱਚਣੀਆਂ, ਰਸੀਦਾਂ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤ ੇ
ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸ ਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਾਈਟ ਤੇ ਨਮਲਣ ਸਮੇ ਸਾਡ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਸੁੀਂ ਜਗਾ ਘੱਟਣ ਤ ੇਹੋਰ ਪੰਨੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
ਸਹਾਇਤਾ ਨਸਰਫ ਮੁਢਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜਸ ਲਈ ਬੀਮਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ 
ਨਦਸ਼ਾ ਨਨਰਦਸੇ਼ (ਡੀਏਜੀ) ਨਵੱਚ ਦੱਨਸਆ ਨਗਆ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ(ਨਵੱਤੀ) ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸੰਿੇਪ ਨਵੱਚ ਦੱਸੋ ਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਨਨਜੱਠਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। (ਉਦਾ. ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਨਪਆ, ਤਸੁੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਉੱਭਰਨ 
ਲਈ ਨਕਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ, ਆਨਦ।)

 
ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆ ਂਿਰਾਬ ਜਾਂ ਗੰੁਮੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਨਦਓ (ਪੱਕੇ ਐਸੇਟ(ਸੰਪਤੀ), ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਸੁਧਾਰ, ਇੰਨਨਵਨਟੋਰੀ(ਸਮਾਨ) ਅਤੇ ਫਰਨਨਨਸ਼ੰਗ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਨਫਕਸਚਰ)। 
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ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਇਹ ਨਬਜ਼ਨਸ ਚਾਲ  ਹੈ? 
ਜੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ੋ(ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ, ਆਂਸ਼ਕ, ਚਾਲ  ਨਹੀਂ) 

ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

 
 

ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਸ਼ਸੇ਼ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜੋ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨ ੰ  ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ?(ਉਦਾ. ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਆਨਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ) 

ਜੇ ਹਾਂ,ਦੱਸ ੋ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

 
 

ਨੀਂਹ ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਨਧਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨ ੰ  (ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ(ਸ਼ੋਨਰੰਗ)ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ,ਨੀਂਹ ਦੀਆ ਂਕੰਧਾਂ ਝੁਕਣਾ ਜਾਂ 

ਕਰੈਨਕੰਗ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? 
ਜੇ ਹਾਂ,ਦੱਸ ੋ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

 
 

ਬੁਕਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ   ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਨਧਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ( ਪਹੰੁਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਪਾਈਪਾਂ, ਡਮੈਾਂ, ਿੱਡਾਂ ) ਦਾ ਨਕੁਸਾਨ ਹੋਇਆ? 
ਜੇ ਹਾਂ,ਦੱਸ ੋ

ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

 
 

ਬੈਕਅੁੱ ਪ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨਬਜਲੀ ਿਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ 

 ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਫਲੋਰ ਡਰੇਨ ਜਾਂ ਸਮੰਪ ਪੰਪ ਦਾ ਬੈਕ ਅਪ ਹੋਇਆ ਸੀ?   ਹਾਂ  ਨਹੀਂ 
ਜੇ ਹਾਂ,ਦੱਸ ੋ
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ਮੈਂ / ਅਸੀਂ, ਮਾਲਕ / ਕਕਰਾਏਦਾਰ / ਅਕਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਇਸ ਅਰਜੀ ਕਿੁੱ ਚ ਕਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਗਲਤ ਜਾਂ 
ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਖਤਮ ਜਾਂ ਮੁਅੁੱ ਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਾਕਪਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

 

ਨਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ) ਨਬਨੇਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ 

 

 
ਸਨਹ ਨਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ) ਸਨਹ ਨਬਨੇਕਾਰ ਦ ੇਹਸਤਾਿਰ 

 
    
ਅਨਧਕਾਨਰਤ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਂ    ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀ-ਨਦਨ) ਅਨਧਕਾਨਰਤ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ

 

 ਕੇਿਲ ਦਫਤਰੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ  
 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਬਨੇਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਨਿੱਆ ਹੋਈ    ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭੇਜ ੇ  
 
ਇਨੀਸ਼
ਲ਼ 

 
 
ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-
ਨਦਨ) 

ਯੋਗ 
ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫੰਨਡੰਗ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ 
ਨਬਨੈਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਦੱਸੋ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ) 

  
 
ਨਟੱਪਣੀਆ ਂ
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  ਸ ਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਦਾ ਨਰਕਵਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਨਹਮਤੀ  
ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ, ਅਲਬਰਟਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਏਈਐਿੱਮਏ) ਅਤੇ/ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਟਰੈਕਨਟਡ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਅਨਧਕਾਰਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਜੋ ਏਈਐਮਏ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਦਾ ਨਰਕਵਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ 
ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦਸੇ਼ ਅਨਸੁਾਰ ਹੇਠ ਨਲਿੀਆਂ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੇੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ: 

• ਨਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
• ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਨਨਿੱਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ) 
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਰਕਾਰਡ 
• ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਹਵਾਲੇ, ਚਲਾਨ, ਰਸੀਦਾਂ, ਪਰਨਮਟ, ਕੰਮ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਸ਼ਾਨਮਲ ਹੈ। 
ਮੈਂ/ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਇਸ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਏਈਐਮਏ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ ਅਲਬਰਟਾ ਨਡਜ਼ਾਸਟਰ ਨਰਕਵਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਰੇੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ 
ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਨਕ, ਮੇਰੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿੁਲਾਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਟੋੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਾਈਵੇਸੀ (FOIP) ਐਕਟ ਨਵਚਲੇ ਨਨਿੱਜਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਰਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਨਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਗਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਬਰਟਾ ਗਰਾਂਟ ਨਡਸਕਲੋਜ਼ਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 40 (1) (ਬੀ) ਅਤੇ 
(ਐਫ) ਨਵਚ ਅਨਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ FOIP ਐਕਟ  ਅਧੀਨ ਪਰਕਾਨਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਮੈਂ/ ਅਸੀਂ AEMA ਨ ੰ  ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਸਰਤੋ (ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਜਾਂ ਬੀਮਾ) ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਵਾਧ  (ਡੁਪਲੀਕੇਟ) ਫੰਡ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਹਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਨਸੱਧੇ ਜਾਂ ਅਨਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਨਧਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ / ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਨਕ ਜੋ ਵਾਧ  ਫੰਨਡੰਗ ਮੈਨ ੰ  ਨਮਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਿੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਆੁਰਾ, ਇਹ ਏਈਐਮਏ ਦਆੁਰਾ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਦੀ 
ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। 
    
ਨਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ ਨਬਨੇਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ 

 
 
 

   
ਸਨਹ ਨਬਨੇਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀਨਾ-ਨਦਨ) ਸਨਹ ਨਬਨੇਕਾਰ ਦ ੇਹਸਤਾਿਰ 

 
 

   
ਅਨਧਕਾਨਰਤ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨਾਂ   ਨਮਤੀ(ਸਾਲ-ਮਹੀ-ਨਦਨ) ਅਨਧਕਾਨਰਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ

 


