
RAINSTORM
WARNING SYSTEM

SPECIAL ACTIONS TO BE TAKEN FOR RED/BLACK 
SIGNAL
 Students should stay home or, if already at school, should 

remain there until the end of school hours and conditions are 
safe for them to return home.

If the RED/BLACK signal is issued when some students have 
set out for school –

 School-bound students should normally proceed to school 
unless the road or traffic conditions ahead are not safe.

 School-bus drivers should listen to radio broadcasts on the 
latest development of the rainstorm and ensure that students 
are taken to a safe place, normally the school, unless road or 
traffic conditions ahead warrant otherwise.

 Schools should arrange to be open and appropriately staffed to 
look after any students arriving until it is safe for them to return 
home.

 Candidates for public examinations should listen to radio or 
watch television for an announcement to be made by the Hong 
Kong Examinations and Assessment Authority.

 Drivers should beware that there are likely to be serious road 
flooding and traffic congestion.

 People should avoid going near easily flooded watercourses or 
passing through flooded areas.  People whose home may be 
seriously flooded should consider evacuating their home until 
the rain has eased and flood water subsided.

NOTES ON ISSUANCE OF THE WARNING SIGNALS
1) The rainfall criteria for the issuance of rainstorm warning signals are for 

guidance only.  When prolonged rain occurs, the signals may be issued 
even if these rainfall criteria are not breached for individual hours.

2) The Observatory will make an effort to issue the AMBER signal a couple of 
hours ahead of anticipated heavy rain.  However, this lead time may be 
considerably shorter in case the heavy rain develops rapidly.  Not all AMBER 
signals will be followed by RED.

3) The Observatory will endeavour to issue the RED and BLACK signals before 
the specified rainfall levels are reached.  However, local severe rainstorms 
are extremely difficult to forecast.  The lead time will generally be very short.  
There will even be situations in which a RED signal is issued without a 
preceding AMBER.  Similarly, a BLACK may be issued without a preceding 
RED.
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 اقدامات خصوصی والے جانے كیے لیے كے سگنل كالے/ الل

 اوقات كے اسكول تو ہیں، میں اسكول اگر یا، چاہیے رہنا پر گھر كو طلبأ
 چلے واپس گھر تو ہوں سازگار حاالت جب اور رہیں وہیں تك اختتام كے

 ۔ جائیں

 چكے نكل لیے كے اسكول طلبأ کچھ جب جائے كردیا جاری سگنل كاال/ الل اگر
 ـ ہوں

 ہی طرف كی اسكول پر طور عام كو طلبأ گئے كیے پابند لیے كے اسكول
 محفوظ غیر حاالت كے ٹریفك یا روڈ آگے كہ كے اس سوائے چاہیے جانا
 ۔ ہوں

 میں بارے كے طوفان والے بارش كہ چاہیے كو ڈرائیوروں بس اسكول
 بنائیں یقینی كو اس اور سنیں نشریات كی ریڈیو لیے كے اقدامات ترین تازه
 سوائے اسكول، پر طور عام ہے، گیا دیا پہنچا پر مقام محفوظ كو طلبأ كہ
 ۔ ہو گیا كیا خبردار لیے كے حاالت كے ٹریفك یا روڈ آگے كہ كے اس

 ہونا موجود عملہ مناسب اور چاہیے جانا كیا انتظام كا ركھنے كھال اسكول
 كے ان كہ تك یہاں جاسكے كی بھال دیکھ كی طلبأ والے آنے تاكہ چاہیے

 ۔ ہو محفوظ جانا گھر واپس لیے

 كانگ ہانگ كہ چاہیے كو امیدواروں لیے كے امتحانات سركاری
 والےاعالن جانے كیے سے طرف كی اتھارٹی اسیسمینٹ اینڈ ایگزیمینیشن

 ۔ دیكھیں وژن ٹیلی یا سنیں ریڈیو لیے كے

 كے بھیڑ ٹریفك اور سیالب شدید پر روڈ  ممكنہ كہ چاہیے كو ڈرائیوروں
 ۔ رہیں خبردار لیے

 یا جانے قریب كے نالوں ندی والے سیالب ممكنہ كہ چاہیے كو لوگوں
 شدید گھر كا لوگوں جن۔  كریں گریز سے گزرنے سے عالقوں زده سیالب
 یہاں چاہیے كر دینا خالی گھر اپنا انہیں ہو خدشہ كا ہونے متاثر سے سیالب

 ۔آجائے كمی میں ریلے سیالبی اور ہوجائے كم بارش كہ تك
 

 نوٹ میں بارے كے اجرأ كے سگنل وارننگ
 راہنمائی صرف شرائط كی بارش لیے كے اجرأ كے سگنل وارننگ كے طوفان والے بارش (1

 حٰتی ہیں جاسكتے كیے جاری سگنل تو ہو، بارش لیے كے وقت طویل جب۔  ہیں لیے كے
 ۔ ہوں ہوتی نہ پوری شرائط یہ كی بارش لیے كے گھنٹوں کچھ اگر كہ

 گھنٹے دو اجرأ كا سگنل امبر میں صورت كی خدشے كے بارش شدید موسمیات محكمہ (2
 اضافی اس میں صورت كی آنے بارش شدید اچانك تاہم،۔  گا كرے كوشش كی كرنے پہلے
 ۔ ہوتا نہیں اطالق كا سگنل الل بعد كے سگنل امبر تمام۔  ہے ہوسكتی كمی میں وقت

 سے پہنچنے تك سطح كرده كہ بارش بیان گا كرے كوشش پوری اپنی موسمیات محكمہ (3
 پیشن كی طوفانوں والے بارش شدید مقامی تاہم،۔  كردے جاری سگنل كاال اور الل پہلے
 بھی ایسے كہ حٰتی۔  ہے ہوتا تھوڑا بہت وقت اضافی پر طور عام۔  ہے مشكل انتہائی گوئی

 كردیا جاری راست بغیر براه كے اجرأ كے سگنل ،امبر سگنل الل كہ ہیں ہوسكتے حاالت
 كیا جاری راست براه بغیر كے اجرأ كے سگنل سرخ سگنل، كاال طرح، اسی۔  جائے

 ۔ ہے جاسكتا
 

كرده شائع سے طرف كی موسمیات محكمہ كانگ ہانگ  
كرده ڈیزائن سے طرف كی اداره كے خدمات معلوماتی  
كرد پرنٹ سے طرف كی ڈیپارٹمنٹ الجسٹكس گورنمنٹ  

 اقدامات خصوصی والے جانے كیے لیے كے سگنل كالے/ الل

 اوقات كے اسكول تو ہیں، میں اسكول اگر یا، چاہیے رہنا پر گھر كو طلبأ
 چلے واپس گھر تو ہوں سازگار حاالت جب اور رہیں وہیں تك اختتام كے

 ۔ جائیں

 چكے نكل لیے كے اسكول طلبأ کچھ جب جائے كردیا جاری سگنل كاال/ الل اگر
 ـ ہوں

 ہی طرف كی اسكول پر طور عام كو طلبأ گئے كیے پابند لیے كے اسكول
 محفوظ غیر حاالت كے ٹریفك یا روڈ آگے كہ كے اس سوائے چاہیے جانا
 ۔ ہوں

 میں بارے كے طوفان والے بارش كہ چاہیے كو ڈرائیوروں بس اسكول
 بنائیں یقینی كو اس اور سنیں نشریات كی ریڈیو لیے كے اقدامات ترین تازه
 سوائے اسكول، پر طور عام ہے، گیا دیا پہنچا پر مقام محفوظ كو طلبأ كہ
 ۔ ہو گیا كیا خبردار لیے كے حاالت كے ٹریفك یا روڈ آگے كہ كے اس

 ہونا موجود عملہ مناسب اور چاہیے جانا كیا انتظام كا ركھنے كھال اسكول
 كے ان كہ تك یہاں جاسكے كی بھال دیکھ كی طلبأ والے آنے تاكہ چاہیے

 ۔ ہو محفوظ جانا گھر واپس لیے

 كانگ ہانگ كہ چاہیے كو امیدواروں لیے كے امتحانات سركاری
 والےاعالن جانے كیے سے طرف كی اتھارٹی اسیسمینٹ اینڈ ایگزیمینیشن

 ۔ دیكھیں وژن ٹیلی یا سنیں ریڈیو لیے كے

 كے بھیڑ ٹریفك اور سیالب شدید پر روڈ  ممكنہ كہ چاہیے كو ڈرائیوروں
 ۔ رہیں خبردار لیے

 یا جانے قریب كے نالوں ندی والے سیالب ممكنہ كہ چاہیے كو لوگوں
 شدید گھر كا لوگوں جن۔  كریں گریز سے گزرنے سے عالقوں زده سیالب
 یہاں چاہیے كر دینا خالی گھر اپنا انہیں ہو خدشہ كا ہونے متاثر سے سیالب

 ۔آجائے كمی میں ریلے سیالبی اور ہوجائے كم بارش كہ تك
 

 نوٹ میں بارے كے اجرأ كے سگنل وارننگ
 راہنمائی صرف شرائط كی بارش لیے كے اجرأ كے سگنل وارننگ كے طوفان والے بارش (1

 حٰتی ہیں جاسكتے كیے جاری سگنل تو ہو، بارش لیے كے وقت طویل جب۔  ہیں لیے كے
 ۔ ہوں ہوتی نہ پوری شرائط یہ كی بارش لیے كے گھنٹوں کچھ اگر كہ

 گھنٹے دو اجرأ كا سگنل امبر میں صورت كی خدشے كے بارش شدید موسمیات محكمہ (2
 اضافی اس میں صورت كی آنے بارش شدید اچانك تاہم،۔  گا كرے كوشش كی كرنے پہلے
 ۔ ہوتا نہیں اطالق كا سگنل الل بعد كے سگنل امبر تمام۔  ہے ہوسكتی كمی میں وقت

 سے پہنچنے تك سطح كرده كہ بارش بیان گا كرے كوشش پوری اپنی موسمیات محكمہ (3
 پیشن كی طوفانوں والے بارش شدید مقامی تاہم،۔  كردے جاری سگنل كاال اور الل پہلے
 بھی ایسے كہ حٰتی۔  ہے ہوتا تھوڑا بہت وقت اضافی پر طور عام۔  ہے مشكل انتہائی گوئی

 كردیا جاری راست بغیر براه كے اجرأ كے سگنل ،امبر سگنل الل كہ ہیں ہوسكتے حاالت
 كیا جاری راست براه بغیر كے اجرأ كے سگنل سرخ سگنل، كاال طرح، اسی۔  جائے

 ۔ ہے جاسكتا
 

كرده شائع سے طرف كی موسمیات محكمہ كانگ ہانگ  
كرده ڈیزائن سے طرف كی اداره كے خدمات معلوماتی  
كرد پرنٹ سے طرف كی ڈیپارٹمنٹ الجسٹكس گورنمنٹ  



The rainy season in Hong Kong is normally between April and 
September.  Rain could be particularly heavy and persistent during May 
and June, causing severe traffic disruption and on occasions major 
floods and landslips resulting in casualties.

The rainstorm warning system is designed to alert the public about 
the occurrence of heavy rain which is likely to bring about major 
disruptions, and to ensure a state of readiness within the essential 
services to deal with emergencies.  It is independent of other severe 
weather warnings such as tropical cyclone warning and landslip 
warning, which will be issued separately where necessary.

There are three levels of warning : AMBER, RED and BLACK.

The AMBER signal gives alert about potential heavy rain that may 
develop into RED or BLACK signal situations.  There will be flooding in 
some low-lying and poorly drained areas.  Key Government 
departments and major transport and utility operators are put on alert.

The RED and BLACK signals warn the public of heavy rain which 
is likely to bring about serious road flooding and traffic congestion.  
They will trigger response actions by Government departments and 
major transport and utility operators.  The public will be given clear 
advice on the appropriate actions to take.

Once issued, the signals are broadcast over radio and television.  
For your own safety, listen to radio or television announcements for the 
latest information.

GUIDE TO THE RAINSTORM SIGNALS
AMBER RAINSTORM SIGNAL
Heavy rain has fallen or is expected to fall generally over Hong 
Kong, exceeding 30 millimetres in an hour, and is likely to 
continue.

ACTION
 Members of the public should take necessary precautions to reduce their 

exposure to risk posed by heavy rain, such as flooding.

 Parents, students, school authorities and school-bus drivers should listen 
to radio or television announcements on the weather, road and traffic 
conditions.

 Candidates for public examinations should attend the examination as 
normal, but should listen to radio or watch television in case the weather 
deteriorates suddenly.

 Farmers and fish pond owners, particularly those in low lying or flood 
frequented areas, should take the necessary precautions to minimise 
losses, which include checking and clearing the drainage system within and 
around the farm/fish ponds to ensure that all the drains are not blocked.  
Where possible, fish pond operators should reduce the water level of ponds 
which are likely to be flooded.

RED RAINSTORM SIGNAL
Heavy rain has fallen or is expected to fall generally over Hong 
Kong, exceeding 50 millimetres in an hour, and is likely to 
continue.

ACTION
 Employees working outdoors in areas exposed to rain should suspend 

outdoor duties if weather conditions in those areas so warrant.

 People who have to travel should carefully consider weather and road 
conditions.

 If the RED signal is issued before working hours, employees should report 
for duty as usual, provided that transport services are available.  
Supervisors are encouraged to adopt a flexible attitude in case their staff 
have genuine difficulties in arriving at work on time.

 If the RED signal is issued during office hours, employees working indoors 
should remain on duty as usual unless it is dangerous to do so.  Employees 
in areas where transport services are about to be suspended can be 
exceptionally released at the discretion of the supervisor.  In exercising their 
discretion, supervisors should take into account the weather and road 
conditions.

BLACK RAINSTORM SIGNAL
Very heavy rain has fallen or is expected to fall generally over 
Hong Kong, exceeding 70 millimetres in an hour, and is likely to 
continue.

ACTION
 Stay indoors or take shelter in a safe place until the heavy rain has passed.

 Employees working outdoors in exposed areas should stop work and take 
shelter.

 People having no safe place to go may take temporary refuge in any of the 
special temporary shelters opened by the Home Affairs Department.

 Employers are advised not to require their employees to go to work unless 
prior agreement on work arrangements during rainstorms has been made.

 People who are already at work should stay where they are unless it is 
dangerous to do so.

 راہنمائی میں بارے كے سنگلز كے طوفان والے بارش
 سگنل امبر لیے كے طوفان والے بارش
 جو ہو، توقع كی ہونے یا ہو ہوچكی بارش شدید میں كانگ ہانگ  پر طور عمومی

 ۔ ہو توقع كی رہنے جاری ابھی اور كرے، تجاوز سے گھنٹہ فیمیٹر ملی 30
 عمل

 یاراخت تدابیر احتیاطی لیے كے بچانے سے خطرے كے بارش شدید كو آپ اپنے كہ چاہیے كو عوام
 ۔ وغیره سیالب  مثالً  كریں،

 بارے كے حاالت كے ٹریفك اور روڈ موسم، ڈرائیور بس اسكول اور حكام كے اسكول طلبأ، والدین،
 ۔ سنیں اعالنات پر وژن ٹیلی یا ریڈیو میں

 لیكن چاہیے، ہونا حاضر میں امتحان مطابق كے معمول كو امیدواروں لیے كے امتحانات سركاری
 ۔ چاہیے رہنا سنتے وژن ٹیلی یا ریڈیو میں صورت كی خرابی میں موسم اچانك

 عالقوں كے سیالب عمومی اور نچلے جو وه پر طور خاص مالكان، كے تاالب مچھلی اور كسان
/  فارم میں اس جاسكے، كیا كم سے كم كو نقصان تاكہ كریں اختیار تدابیر احتیاطی اہم ہیں، میں

 ہے شامل كرنا صاف اور كرنا چیك كو نظام كے نكاسی اقعو اردگرد كے ان اور میں تاالب مچھلی
 جن كردیں كم سطح كی پانی میں تاالبوں ایسے والے كرنے كام پر تاالب مچھلی ہو، ممكن جہاں۔ 

 ۔ ہو خدشہ كا آنے سیالب میں

 سگنل الل لیے كے طوفان والے بارش
 جو ہو، وقعت كی ہونے یا ہو ہوچكی بارش شدید میں كانگ ہانگ  پر طور عمومی

 ۔ ہو توقع كی رہنے جاری ابھی اور كرے، تجاوز سے گھنٹہ فیمیٹر ملی 50
 عمل

  پر جگہوں ان اگر كہ چاہیے انہیں ہوں كررہے كام پر جگہوں اثر زیر كے بارش باہر جو مالزمین
 ۔ كردیں معطل كام بیرونی تو ہوں خطرناك بہت حاالت موسمی

 ۔ ركھیں مدنظر كو حاالت كے روڈ اور موسم كہ چاہیے ںانہی ہو كرنا سفر جنہیں افراد ایسے

 پر كام معمول حسب مالزمین تو جائے، دیا كر جاری سگنل  الل پہلے سے اوقات دفتری اگر
 كہ ہے جاتی كی افزائی حوصلہ كی نگرانوں۔  ہیں ہوتی دستیاب سہولیات كی ٹرانسپورٹ جائیں،

 رویہ لچكدار وه تو ہو درپیش مشكل ٹھوس كوئی میں پہنچنے پر كام پر وقت كو عملہ كے ان اگر
 ۔ كریں اختیار

 مالزمین والے كرنے كام اندرونی تو جائے، دیا كر جاری سگنل الل دوران كے اوقات دفتری اگر
 جہاں عالقے ایسے۔  ہو خطرناك كرنا ایسا كہ كے اس سوائے ركھیں جاری كام معمول حسب

 مستثٰنی پر بنیاد كی فیصلہ قوت كی نگران انہیں ہوں والی ہونے معطل سہولیات كی ٹرانسپورٹ
 اور موسم نگران لیے، كے كرنے استعمال كو فیصلہ قوت اپنے۔  ہے جاسكتا چھوڑا كر دے قرار
 ۔ ركھیں مدنظر كو حاالت كے روڈ

 سگنل كاال لیے كے طوفان والے بارش
 جو ہو، وقعت كی ہونے یا ہو ہوچكی بارش شدید میں كانگ ہانگ  پر طور عمومی

 ۔ ہو توقع كی رہنے جاری ابھی اور كرے، تجاوز سے گھنٹہ فیمیٹر ملی 70
 عمل

 ۔ ہوجائے ختم بارش كہ تك یہاں لیں پناه پر جگہ محفوظ كسی یا رہیں اندر

 ۔ لیں پناه اور دیں روك كام ہوں كررہے كام پر جگہوں اثر زیر كی بارش بیرونی جو مالزمین

 گئی كھولی كی داخلہ امور شعبہء ہو نہ جگہ محفوظ كوئی لیے كے انےج پاس كے جن افراد ایسے
 ۔ ہیں سكتے لے پناه میں گاہوں پناه عارضی خاص

 ركھیں نہ شرط كی جانے پر جگہ كی كام كو مالزمین وه كہ ہے جاتی كی نصیحت كو مالكان
 اتفاق ےس پہلے متعلق كے انتظامات كے كام دوران كے طوفان والے بارش كہ كے اس سوائے
 ۔ ہو جاچكا كیا رائے

 ایسا كہ كے اس سوائے رہیں وہیں ہیں جہاں كہ چاہیے انہیں ہوں پر كام سے پہلے جو افراد ایسے
 ۔ ہو خطرناك كرنا

 

 راہنمائی میں بارے كے سنگلز كے طوفان والے بارش
 سگنل امبر لیے كے طوفان والے بارش
 جو ہو، توقع كی ہونے یا ہو ہوچكی بارش شدید میں كانگ ہانگ  پر طور عمومی

 ۔ ہو توقع كی رہنے جاری ابھی اور كرے، تجاوز سے گھنٹہ فیمیٹر ملی 30
 عمل

 یاراخت تدابیر احتیاطی لیے كے بچانے سے خطرے كے بارش شدید كو آپ اپنے كہ چاہیے كو عوام
 ۔ وغیره سیالب  مثالً  كریں،

 بارے كے حاالت كے ٹریفك اور روڈ موسم، ڈرائیور بس اسكول اور حكام كے اسكول طلبأ، والدین،
 ۔ سنیں اعالنات پر وژن ٹیلی یا ریڈیو میں

 لیكن چاہیے، ہونا حاضر میں امتحان مطابق كے معمول كو امیدواروں لیے كے امتحانات سركاری
 ۔ چاہیے رہنا سنتے وژن ٹیلی یا ریڈیو میں صورت كی خرابی میں موسم اچانك

 عالقوں كے سیالب عمومی اور نچلے جو وه پر طور خاص مالكان، كے تاالب مچھلی اور كسان
/  فارم میں اس جاسكے، كیا كم سے كم كو نقصان تاكہ كریں اختیار تدابیر احتیاطی اہم ہیں، میں

 ہے شامل كرنا صاف اور كرنا چیك كو نظام كے نكاسی اقعو اردگرد كے ان اور میں تاالب مچھلی
 جن كردیں كم سطح كی پانی میں تاالبوں ایسے والے كرنے كام پر تاالب مچھلی ہو، ممكن جہاں۔ 

 ۔ ہو خدشہ كا آنے سیالب میں

 سگنل الل لیے كے طوفان والے بارش
 جو ہو، وقعت كی ہونے یا ہو ہوچكی بارش شدید میں كانگ ہانگ  پر طور عمومی

 ۔ ہو توقع كی رہنے جاری ابھی اور كرے، تجاوز سے گھنٹہ فیمیٹر ملی 50
 عمل

  پر جگہوں ان اگر كہ چاہیے انہیں ہوں كررہے كام پر جگہوں اثر زیر كے بارش باہر جو مالزمین
 ۔ كردیں معطل كام بیرونی تو ہوں خطرناك بہت حاالت موسمی

 ۔ ركھیں مدنظر كو حاالت كے روڈ اور موسم كہ چاہیے ںانہی ہو كرنا سفر جنہیں افراد ایسے

 پر كام معمول حسب مالزمین تو جائے، دیا كر جاری سگنل  الل پہلے سے اوقات دفتری اگر
 كہ ہے جاتی كی افزائی حوصلہ كی نگرانوں۔  ہیں ہوتی دستیاب سہولیات كی ٹرانسپورٹ جائیں،

 رویہ لچكدار وه تو ہو درپیش مشكل ٹھوس كوئی میں پہنچنے پر كام پر وقت كو عملہ كے ان اگر
 ۔ كریں اختیار

 مالزمین والے كرنے كام اندرونی تو جائے، دیا كر جاری سگنل الل دوران كے اوقات دفتری اگر
 جہاں عالقے ایسے۔  ہو خطرناك كرنا ایسا كہ كے اس سوائے ركھیں جاری كام معمول حسب

 مستثٰنی پر بنیاد كی فیصلہ قوت كی نگران انہیں ہوں والی ہونے معطل سہولیات كی ٹرانسپورٹ
 اور موسم نگران لیے، كے كرنے استعمال كو فیصلہ قوت اپنے۔  ہے جاسكتا چھوڑا كر دے قرار
 ۔ ركھیں مدنظر كو حاالت كے روڈ

 سگنل كاال لیے كے طوفان والے بارش
 جو ہو، وقعت كی ہونے یا ہو ہوچكی بارش شدید میں كانگ ہانگ  پر طور عمومی

 ۔ ہو توقع كی رہنے جاری ابھی اور كرے، تجاوز سے گھنٹہ فیمیٹر ملی 70
 عمل

 ۔ ہوجائے ختم بارش كہ تك یہاں لیں پناه پر جگہ محفوظ كسی یا رہیں اندر

 ۔ لیں پناه اور دیں روك كام ہوں كررہے كام پر جگہوں اثر زیر كی بارش بیرونی جو مالزمین

 گئی كھولی كی داخلہ امور شعبہء ہو نہ جگہ محفوظ كوئی لیے كے انےج پاس كے جن افراد ایسے
 ۔ ہیں سكتے لے پناه میں گاہوں پناه عارضی خاص

 ركھیں نہ شرط كی جانے پر جگہ كی كام كو مالزمین وه كہ ہے جاتی كی نصیحت كو مالكان
 اتفاق ےس پہلے متعلق كے انتظامات كے كام دوران كے طوفان والے بارش كہ كے اس سوائے
 ۔ ہو جاچكا كیا رائے
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