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ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਿਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਨ ੂੰ  150 ਕਾਰਿਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਦਾਨ ਕੀਤੇ 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਗ ਡੇਰੈਬੀ (Doug DeRabbie) ਇੱਕ ਵੈਨ ਭਰ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਅਲ੍ਾਰਮ 
ਫਲ੍ਾਅਰ ਬਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਬਵਖੇ ਲੈ੍ ਕੇ ਆਏ। 150 CO ਅਲ੍ਾਰਮ ਇਕ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਬਵੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਦੇ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ੍ ਕਲ੍ਾਰਕ (Michael Clark) ਨੰੂ ਅਲ੍ਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। “ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 
ਇਹਨਾਂ CO ਅਲ੍ਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲ੍ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲ੍ਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਬਹਰ ਤੋਂ ਰੱਬਖਆ 
ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ੍ ਵਰਤਾਂਗੇ।” 
 

ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਬਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ CO ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲ੍ਾਉਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਲ੍ਈ MPP ਅਰਨੀ ਹਾਰਡੇਮੈਨ (Ernie Hardeman) (ਉਹ MPP ਬਜਸਨੇ CO 

ਅਲ੍ਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਲ੍ਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ੍ਾ ਕਾਨੰੂਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਹਾਅਬਕੰਸ-ਬਗਗਨੈਕ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਭਾਈਵਾਲ੍ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਬਮਸਟਰ ਡੇਰੈਬੀ ਨੇ ਬਕਹਾ, “ਬਪਛਲੇ੍ ਦੋ ਸਾਲ੍ਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਭਰ ਬਵੱਚ ਫਾਇਰ ਬਡਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਮਉਬਨਬਸਪੈਬਲ੍ਟੀਆਂ ਨੰੂ 50 CO ਅਲ੍ਾਰਮ ਦਾਨ ਬਵੱਚ 
ਬਦੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲ੍ਾਰਮ ਬਦੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੱਬਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲ੍ਾਉਣ ਲ੍ਈ ਸਾਰੇ 
ਬਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਬਮਲ੍ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।” 
 

ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਬਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ੍ ਮੁਲ੍ਾਕਾਤੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਘਰ ਬਵੱਚ CO ਦੇ ਖਤਬਰਆਂ ਅਤੇ CO ਅਲ੍ਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ੍ਬਾਤ 
ਕੀਤੀ। 
 

ਰੀਜਨਲ੍ ਕਾਉਂਬਸਲ੍ਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਦੇ ਉਪ-ਮੁਖੀ ਮਾਈਕਲ੍ ਪੈਲੇ੍ਸਚੀ (Michael Palleschi), ਅਤੇ ਨਾਲ੍ ਹੀ ਵਾਰਡ 4 ਦੇ ਕਾਉਂਬਸਲ੍ਰ ਜੈਫ ਬੋਮੈਨ (Jeff 

Bowman) ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਾਉਂਬਸਲ੍ਰ ਪੈਲੇ੍ਸਚੀ ਨੇ ਬਕਹਾ, “ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹ CO ਅਲ੍ਾਰਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 
ਦੇਈਏ ਬਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ੍ੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਜ਼ਬਹਰ ਅਸਲ੍ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇ੍ਵਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ੍ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 
ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ ਬਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ੍ ਵਾਧੂ ਬਧਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 
 

1-7 ਨਵੰਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫਤਾ ਹੈ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਬਵਬਸਜ਼ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਬਕ ਤੁਸੀਂ: 
 ਸੌਣ ਵਾਲੇ੍ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ CO ਅਲ੍ਾਰਮ ਲ੍ਗਵਾਓ – ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ! 
 10-ਸਾਲ੍ ਚੱਲ੍ਣ ਵਾਲ੍ੀਆਂ ਬਲ੍ਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ੍ CO ਅਲ੍ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ – ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ੍ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ੍ ਬਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 

ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲੋ੍ 

 ਬਨਯਬਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੰੂਏ ਂਅਤੇ CO ਅਲ੍ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 
 ਉਹਨਾਂ ਬਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲ੍ਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ੍ ਬਦਓ ਜੋ 2009 ਤੋਂ ਪਬਹਲ੍ਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਲ੍ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, CO ਅਲ੍ਾਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ੍ਦੇ 

ਹਨ। 
 

ਵਸੀਲੇ  

 

ਵੀਡੀਓ - ਚੀਫ ਕਲ੍ਾਰਕ ਦਾ CO ਅਲ੍ਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ  
 

ਿਰੈਂਪਟਨ ਿਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਬਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਵਬਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲ੍ਈ ਪਰਬਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ੍ਣ ਵਾਲੇ੍ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ੍ੀ ਬਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਬਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਬਲ੍ਆਂ ਨੰੂ ਬਵਹਲੇ੍ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਬਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਬਨਕ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ੍ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲ੍ੀਆਂ ਬਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਬਮਲ੍ਦੀ ਹੈ। 2007 ਬਵੱਚ ਖਬੋਲ੍ਹਆ ਬਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਸਬਵਕ ਹਸੋਬਪਟਲ੍, ਬਵਬਲ੍ਅਮ ਓਸਲ੍ਰ ਹੈਲ੍ਥ ਬਸਸਟਮ ਦਾ ਬਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਬਮਉਬਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਬਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ੍ ਕਰੋ। 
 

- 30 - 

https://www.youtube.com/watch?v=8hfvyFOo5RQ&list=PLwPpn41MA71TgAWsPUShJfM37uZoo8Smo
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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