ਐਮਰਜਸੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੜ ਦੇ ਿਖ਼ਆਲ ਨਾਲ

ਭੁਚਾਲ ਜ ਹੜ ਿਜਹੀ ਤਬਾਹੀ ਤ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਤ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਮਲਣ ਿਵਚ ਕੁੱਝ ਸਮ ਲੱਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਅਤੇ ਸੁਖ
ੱ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਿਦਨ (72
ਘੰਿਟਆਂ) ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਹਰ ਐਮਰਜਸੀ ਿਕੱਟ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ


ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ:
»

2 ਿਲਟਰ (8 ਕੱਪ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਣ ਲਈ; ਅਤੇ

»

2 ਿਲਟਰ (8 ਕੱਪ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ।

ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ 72 ਘੰਿਟਆਂ ਵਾਸਤੇ:
»
»
»


6 ਿਲਟਰ (24 ਕੱਪ) ਧੋਣ ਲਈ; ਅਤੇ

6 ਿਲਟਰ (24 ਕੱਪ) ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ
12 ਿਲਟਰ (48 ਕੱਪ) ਪਾਣੀ ਟੋਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਪਾਣੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲ ਿਵਚ ਰੱਖੋ ਜੋ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਣ।



ਬੰਦ ਬੋਤਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ 6-12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਰੋਗਾਣੂ ਰਿਹਤ ਨਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰਬਦਲਦੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਪਾਣੀ ਨੂੰਜਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ, ਐਮਰਜਸੀ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ, ਘਰ ਿਵਚ ਲੁਕੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ

.
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www.redcross.ca/cmslib/general/epweek72hour_guide_e.pdf
ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ। {ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਗਾਈਡ}
ਖਾਣਾ


ਐਮਰਜਸੀ ਿਕੱਟ ਿਵਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕੰਨ ਮਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ ਦੀਆਂ ਕੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿਕੱਟ ਆਮ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ ਤ ਤੁਹਾਨੂੰਖਾਣੇ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਿਫ਼ਕਰ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ।



ਖ਼ੁ ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਚੁਣੋ। ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮ ਐਸੇ ਖਾਣੇ ਸੁਖ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।



ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਿਬਕ ਖ਼ਾਸ ਖਾਣੇ ਚੁਣੋ - ਿਜਵ ਿਕ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ, ਐਲਰਜੀ
ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਜ ਇਲਾਜ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ!



ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੁਣੋ ਜੋ ਕੰਪੈਕਟ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜੋ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਜ ਪਾਣੀ ਤ ਿਬਨ ਿਤਆਰ ਹੋ
ਸਕਣ।



ਇਹ ਸੁਿਨ ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ , ਹੱਥ ਨਾਲ ਡੱਬੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ
ਓਪਨਰ, ਖਾਣਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕਾ, ਮਾਚਸ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰਤਨ, ਬਰਤਨ
ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟ , ਚਮਚ ਆਿਦ ਿਕ ਿਕ ਇਨ ਨੂੰਸਾਫ਼
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ।



ਸਾਲ ਿਵਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬਦਲ ਿਦਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦ ਕੋਈ ਨਵ ਖਾਣਾ ਐਮਰਜਸੀ
ਿਕੱਟ ਿਵਚ ਪਾਓ ਤ ਉਸ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਿਲਖ ਿਦਓ।



ਿਕ ਿਕ ਐਮਰਜਸੀ ਿਕੱਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਥੋੜੇ ਸਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ ਪੂਰੇ ਪੌ ਿਟਕ ਆਹਾਰ ਦਾ
ਿਖ਼ਆਲ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ ਪੌ ਿਟਕ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਨਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਤੀ ਦੇ ਸਤੱਰ ਨੂੰਠੀਕ
ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਚੀਜ਼ ਚੁਣੋ ਿਕ ਿਕ ਨਮਕ ਨਾਲ ਿਪਆਸ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।



.

www.healthcanada.gc.ca/foodguide ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ॥ਕੈਨਡਾ ਦੀ ਖਾਣਾ ਗਾਈਡ

ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ॥ ਮੁਤਾਿਬਕ ਚਾਰ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਾਿਣਆਂ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਖਾਿਣਆਂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰ ਕੀਤੀ
ਜ ਦੀ ਹੈ:

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼
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ਡੱਬਾਬੰਦ ਅਤੇ ਸੁਕਾਈਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼
ਜੂਸ ਦੇ ਡੱਬੇ

ਡੱਬਾਬੰਦ ਸੂਪ ਅਤੇ ਸਿਟਊ

ਅਨਾਜ ਦੇ ਪਦਾਰਥ
 ਨਮਕ ਰਿਹਤ ਕਰੈਕਰਜ਼, ਖਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ


ਪਾਸਤਾ ਅਤੇ ਚਾਵਲ - ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਨ ਨੂੰਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਦਲ


ਖ਼ੂਬ ਉਬਾਿਲਆ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ



ਿਥੰਧਾ ਰਿਹਤ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਊਡਰ



ਯੂ.ਐ ਚ.ਟੀ. ਦੁੱਧ {ਇਹ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਜੀਵਾਣੂ ਰਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ
ਤ ਿਕ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ ਵੱਧ ਸਮ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹੇ; ਜਦ ਤੱ ਕ ਇਸ ਨੂੰਖੋ ਿ ਲਆ ਨਾ ਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰਫ਼ਿਰੱ ਜ
ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ।



ਸੀਲਬੰਦ ਕੀਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਿਮੱਠ ਪਦਾਰਥ



ਲੰਮੇ ਸਮ ਲਈ ਠੀਕ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੇ ਬਦਲ


ਡੱਬਾਬੰਦ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੱਛੀ



ਡੱਬਾਬੰਦ ਬੀਨਜ਼, ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼



ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੀਨਜ਼, ਮਟਰ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ - ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਿਕ ਇਨ ਨੂੰਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ



ਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ, ਟਰੇਲ ਿਮਕਸ (trail mix)



ਡੱਬਾਬੰਦ ਸੂਪ ਅਤੇ ਸਿਟਊ



ਮੁੰਗਫ਼ਲੀ ਦਾ ਮੱਖਣ, ਹੋਰ ਿਗਰੀਆਂ ਜ ਬੀਜ ਦੇ ਮੱਖਣ

ਹੋਰ




ਿਹਦ, ਜੈਮ, ਤੇਲ

ਨਮਕ, ਕਾਲੀ ਿਮਰਚ, ਚੀਨੀ

ਇਨਸਟਟ ਕਾਫ਼ੀ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ
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ਸਵਾਦ ਲਈ ਖਾਣੇ ਿਜਵ ਿਕ ਕਡੀ, ਿਮੱਠ ਸੀਰੀਅਲ, ਚਾਕਲੇਟ ਬਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਿਬਸਕੁਟ।

ਐਮਰਜਸੀ ਿਕੱਟ ਲਈ ਖਾਿਣਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ:

.

www.redcross.ca/article.asp?id=32983&tid=001 {ਿਕੱਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ - ਕੈਨਡੀਅਨ
ਰੈ ਡ ਕਰਾਸ}

ਹੈਲਤਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ www.HealthLinkBC.ca ਦੇਖੋ ਿਜਸ
.

ਿਵਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜਸੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਿਸਹਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰਥ ਡਾਕਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦ
ੁ ਾ
ਹਨ।

॥ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਗਾਈਡ॥ ਤੁਹਾਨੂੰਹੇਠ ਿਲਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:


ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਤਰੇ



ਐਮਰਜਸੀ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ



ਐਮਰਜਸੀ ਿਕੱਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ (ਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿਕ ਿਕਥ ਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ)

॥ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਗਾਈਡ॥ ਤੁਹਾਨੂੰਇਹ ਜਾਣਨ ਿਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਐਮਰਜਸੀ
ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ॥ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਗਾਈਡ॥ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਜਗਾ ਤ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:


ਪਬਿਲਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕੈਨਡਾ: 1-800-O-Canada (1-800-622-6232) TTY: 1- 800926-9105 ਸੋਮਵਾਰ ਤ ਕ
ੱ ੁ ਰਵਾਰ ਸੁਭਾ 8 ਵਜੇ ਤ ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਜ ਇਹ
ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ www.GetPrepared.ca {ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਵਾਰ ਿਤਆਰ ਹੈ?}
.



ਕੈਨਡੀਅਨ ਰੈ ਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ www.redcross.ca/what-we.

do/emergencies-and-disasters-in-canada/for-home-and-family ਦੇਖੋ
{ਡਰੋ ਨਹ ਿਤਆਰ ਰਹੋ - ਐਮਰਜਸੀ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ}
ਇਹਨ ਸੋਤ ਨੂੰਪਕਾ ਨ ਵੇਲ਼ੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨ ਨੂੰਿਕਸੇ ਵੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇ।
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ਿਵਤਰਕ:

ਹੈਲਥਿਲੰਕ ਬੀ.ਸੀ. (HealthLinkBC) (ਪਿਹਲਾ ਨਾਮ ਡਾਇਲ-ਏ-ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ Dial-ADietitian) ਿਵਖੇ ਆਹਾਰ ਿਵਿਗਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ (Dietitian Services) ਬੀ.ਸੀ.
ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। www.healthlinkbc.ca/healthyeating ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਿਵਖੇ ਜ 8-1.

Pun: Preparing
for an
Emergency:
English
Literature
TitleA focus on water and food



2010
Dietitians
Allਸਮੁੱ
rights
reserved.
© 2013 ਹੈਲ©
ਥਿਲੰ
ਕ ਬੀ.ਸੀ.ਆਫ਼
ਕੈਨ ਡਾ। of
ਸਭ Canada.
ਹੱਕ ਰਾਖਵ ਹਨ।
ਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਮੁੜ ਛਾਿਪਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
May be reproduced in its entirety provided source is

ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਸੋ ਤacknowledged.
ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱ ਤ ੀ ਜਾਵੇ ।

information
to replace
adviceਤ from
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ This
ਦਾ ਮਕਸਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀisਮnot
ਵਰੇ meant
ਜ ਿਕਸੇ ਰਿਜਸਟਰਡ
ਡਾਇਿਟਸ਼ੀਅਨ
ਲਈ

your
medical doctor or individual counseling with a registered

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਸਿਲੰ
ਗ ਦਾ ਬਦਲ
ਪੇ intended
ਕਰਨਾ ਨਹ ਹੈfor
। ਇਹeducational
ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ
ਸੇਵinformational
ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ
dietitian.
It is
and

only.
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ purposes
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ਼
ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Updated: May 10, 2010 I PAGE 1
5
Updated: 2013-04-09 | PAGE

