Відповіді на типові питання
Контактна інформація
Центр прийому: 726-3529 Послуги Вестман криза: 725-4411
Запит центр: 729-2186 охорони здоров'я Посилання 1-888-315-9257
Евакуація посібниках: 1-877-655-0502 www.brandonrha.mb.ca
Червоний Хрест Реєстрація / Реєстрація поновлення: 1-888-662-3211
www.brandon.ca
Чому вони говорять мені, що був змушений покинути мій будинок? Рівня води, що
ми очікували були розміщення багато стресу на дамбі і каналізації та системи
водопостачання так, щоб тримати вас безпечним ви попросили залишити свої
будинки.
Чому я був евакуйований, коли вдома на іншій стороні річки не були евакуйовані?
Місто було, що мають більше проблем управління в південній частині дамби і в
разі, якщо дамба не вдалося, вода буде набагато глибше, на південній стороні.
Якщо мені потрібна допомога або відповіді є перекладачі? У нас є багато
перекладачів добровольців так що буде доступно, якщо вам це потрібно.
Де я можу звернутися за допомогою?
Центр прийому в Канаді номер Keystone Центру (1175 18-а стріт) відкрито
наступним чином:
- П'ятниця, 20 травня (12:00 - 7:00 PM)
- Субота, 21 травня (9:00 - 4:00 вечора)
- Неділя, 22 травня (1:00 - 4:00 PM)
- Понеділок, 23 травня (1:00 - 4:00 PM)
- Вівторок, 24 травня - п'ятницю, 27 травня (4:00 - 7:00 PM)
Центр прийому добровольці можуть допомогти вам у наступному:
- Житло для вас і вашого вихованця
- Евакуація урахуванням інструкцій
- По догляду за дитиною (у денний час і після школи)
- Догляд за тваринами (денний час)
- Охорона здоров'я запити
- Консультаційні послуги
- По-перше послуги допомоги
- Інформацію про служби зайнятості
- Інформація про безкоштовні або недорогих розважальних програм
- Інформація про вільні події
Запит центр може відповісти на питання і надати контактну інформацію для
більшості виникли у Вас питання. Запит центр години роботи з 8:00 - 6:00 вечора
щодня.

Чи можу я отримати речі з дому? Та вам необхідно зателефонувати 729-2186 і
попросіть, щоб увійти у ваш будинок. Вони будуть просити вас за ваше ім'я, номер
телефону, домашню адресу, і що вам потрібно від будинку. Вони те місце, куди ви
на список, який дозволяє вам піти додому і предмети першої необхідності. Після
того як на список, ви повинні піти до колишньої тітки Сари / Курячий шеф-кухар
автостоянка, 200 18-а стріт Північ. Поліцейський підтвердить ваше ім'я у списку, а
потім приведе вас до вашого будинку, чекати, поки ви отримаєте те, що вам
потрібно, і вас із звільнених територіях.
Чи можу я піти додому і чистити будинок і двір? Ні, ви тільки дозволили будинку
поліцейський ескорт тому ви повинні бути дуже швидким і отримати лише
елементи, які потрібно від будинку.
Коли я можу змінити місце проживання? Ми не знаємо точну дату, як це залежить
від висоти річки та швидкість, стійкість дамби і каналізації та системи
водопостачання. Зараз здається, що ви зможете повернутися додому в кінці
травня. Ми намагаємося, щоб ви додому, як тільки можливо, але ми повинні
чекати, поки це безпечно.
Як я буду знати, коли я зможу повернутися додому?
Ця інформація розповсюджується декількома способами:
• Щоденне оновлення повеней оголошені CKLQ о 10:30.
• Прес-релізи спрямовані всі засоби масової інформації (радіо, телебачення, і
газети).
• На нашому веб-сайті. www.brandon.ca і натисніть на EmergNet.
• Дошка оголошень у всіх готелях, де знаходяться евакуйовані
Чи маю я право на гроші? Якщо ви живете в області евакуйовано ви маєте право
на евакуацію посібники, які включають гроші на харчування, проживання (або в
будинку одного / родича або в готелі) і різних предметів. Ви можете піти в центр
прийому або по телефону 1-877-655-0502 для отримання додаткової інформації.
Чому я буду отримувати гроші? Люди, які евакуйовані зі своїх будинків, мають
право на гроші на харчування, житло і дрібні витрати, щоб допомогти їм з
витратами, коли вони знаходяться далеко від свого будинку. Щоб подати заявку на
гроші, які ви можете піти в центр прийому або по телефону 1-877-655-0502 для
отримання додаткової інформації.
Чи доведеться мені заплатити евакуації посібників я отримав? Ні посібників
евакуації твої, щоб допомогти з витратами поки ви знаходитесь далеко від дому.
Чи можу я виходити з міста в гості, а я евакуювали? Так, ви можете робити все, що
б ви зробили, живучи у себе вдома.
Коли Kirkcaldy школа відкритого? Ні дата була встановлена для відкриття Kirkcaldy
школи. Брендон школа Відділ буде інформувати батьків безпосередньо раз дата
була встановлена.
Чи можу я їздити на 18-стріт? Так, руху транспортних засобів дозволяється на 18стріт, за винятком напівпричепів вантажних автомобілів, однак через затори, ми
настійно рекомендуємо людей триматися подалі від річки області на 18-я стріт.

Чи є компенсацію через будинок, який отримав води в підвалі? Є програми, які за
умови компенсації за повені пов'язані пошкодження, але вам необхідно
застосувати. Ви можете зателефонувати за телефоном 729-2226 для отримання
додаткової інформації або відвідайте місто казначейства Брендон, розташований
на першому поверсі в 410-9-стріт, щоб забрати заявки.
Мій будинок безпечним без мене в ній? Та всі входи в області евакуйовані в
безпеці або поліції охороняючи їх. Є також регулярні перевірки всієї площі.
Де я умиваю одягу під час перебування в готелі? Пральня може бути зроблено в
пшениці міста Пральня знаходиться в 739 - 17-та стріт або Россер-авеню пральні
на # 3 - 1502 Россер-авеню. Там не буде коштувати для евакуйованих які
представлять свої Червоного Хреста реєстраційний номер.
Чи є вода в Брендон і в моєму домі безпечною для пиття? Та вода перевіряється
регулярно, і це при дуже хорошій якості
Чи грошей я можу отримати, щоб допомогти мені оплачувати рахунки? Я
працював на одному з підприємств, які були евакуйовані, і вони не платять мені в
той час як вони були закриті. United Way створив фонд для надання допомоги
людям, які випробували це. Щоб застосувати завантажити форму надзвичайної
допомоги в www.brandonuw.ca або за телефоном 571-8929 або відвідайте їх офісі
№ 201-1011 Россер просп. Якщо вам потрібна термінова допомога назвати
провінційними доходами допомоги на 726-6438.

