
 

 

 

15 ਫਰਵਰੀ, 2017  

 

ਮੇਅਰ ਅਤ ੇਫਾਇਰ ਚੀਫ ਨੇ ਨਨਵਾਸੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤ ੇ
ਘਰ ਨਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ 

 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਨਰਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਿੱ ਚ ਮੂੰਗਲਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਗੀ ਨਿਆਨਕ ਅਿੱਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਅਤੇ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (Brampton Fire and Emergency Services) ਜਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਵਾਧ  ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰ ਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹਿੱ ਨਸਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ 
ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਘਰ ਨਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਨਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 

“ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਨਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹਨ,” ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਨਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਨਕਹਾ, “ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਨਵਾਸੀ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੀ ਹਾਂ ਨਕ – ਜਦੋਂ ਅਿੱ ਜ ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਘਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਮੂੰ ਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਚਤਾਵਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਨਰਵਾਰ ਲਈ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ।” 
 

“ਨਿਆਨਕ ਅਿੱਗ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਲਿੱ ਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸੌਂ ਨਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਜਲਦੀ ਨਚਤਾਵਨੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਹੈ,” ਫਾਇਰ 
ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਨੇ ਨਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਨਕਹਾ, “ਓਨਟੈਰੀਓ ਫਾਇਰ ਕੋਡ (Ontario Fire Code) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਕ 
ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹਿੱ ਨਸਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣ। ਵਾਧ  ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ 
ਨਸਫਾਨਰਸ਼ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੈਡਰ ਮ ਨਵਿੱ ਚ ਵੀ ਧ ੂੰ ਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਵਿੱ ਧ ਵਿੱ ਡੇ ਘਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਧ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।”  
 

ਨਜੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਵਿੱ ਚ ਹਰ ਨਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ 
ਨਕ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ 
ਵਾਪਰਣ,” ਚੀਫ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਨਕਹਾ।  
 

ਹਾਲੀਂ ਇਹ ਨਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਿੱ ਚ ਕਿੱਲਹ ਲਿੱ ਗੀ ਨਿਆਨਕ ਅਿੱਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤ ੇਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 
 

ਧ ੂੰ ਏ ਂਦ ੇਅਤ ੇਕਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਕਸਾਈਡ ਦ ੇਆਸਾਨ ਸਝੁਾਅ: 

 ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਹਿੱ ਨਸਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਵਾਧ  ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਲਈ, 
ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਬੈਡਰ ਮ ਨਵਿੱ ਚ ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਵਿੱ ਚ ਬਾਲਣ-ਨਾਲ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਚੁਿੱ ਲਹਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿੱ ਨਗਆ (ਅਟੈਚਡ) ਗਰਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਨਹਿੱ ਨਸਆਂ 
ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਵਾਧ  ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਲਈ, ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਮੂੰ ਜ਼ਲ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। 

 ਮਹੀਨੇ ਨਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।   



 

 

 ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਨਸਫਾਨਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ 
ਬਦਲੀ ਕਰੋ। 

 

ਘਰ ਨਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ 'ਤ ੇਬਚਾਅ ਯਜੋਨਾਬੂੰ ਦੀ ਦ ੇਆਸਾਨ ਪੜਾਵਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  

 ਹਰ ਨਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਰਸਨਤਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂੰਿਵ ਹੋਵੇ। 
 ਸਾਰੇ ਨਨਕਾਸ ਰਸਤੇ ਨਨਰਨਵਘਨ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ ਨਵਿੱ ਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਅਨਜਹੀ ਬਚਾਅ ਯਜੋਨਾ ਨਤਆਰ ਕਰੋ, ਨਜਸ ਨਵਿੱ ਚ 

ਉਸ ਅਪਾਹਜ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰਿੱ ਨਖਆ ਜਾਏ। ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਕਰੋ ਨਕ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਨਚਆਂ, ਵਿੱ ਡੇ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤ ੇਨਜਸਨ ੂੰ  ਬਚਾਅ ਲਈ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਨਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਕਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

 ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਮਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਨਜਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁਿੱ ਖ ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ, ਨਜਿੱ ਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕੇ। 
 ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨ ੂੰ , ਨਕਸੇ ਸੈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 ਆਪਣੀ ਘਰ ਨਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਨਿਆਸ ਕਰੋ। 
 ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਨਿੱਕਲਣ 'ਤੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਨਵਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। 

 

ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜ ੋਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਬਲਨਡੂੰਗਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਰਨਹੂੰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਬਚਾਅ ਨਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ: 
 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 
 ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਿੱਗ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਯੋਜਨਾ ਨਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਨਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  

ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਇਰ ਨਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਹੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਵਿੱ ਚ ਹੋ। 
 ਨਬਲਨਡੂੰਗ ਦੀ ਅਿੱਗ ਸੁਰਿੱ ਨਖਆ ਯੋਜਨਾ ਨਵਿੱ ਚ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਨਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵਨਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਨਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਨਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਨਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਨਵਿੱ ਚ ਖਨੋਲਹਆ ਨਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਸਨਵਕ ਹਸੋਨਪਟਲ, ਨਵਨਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਨਸਸਟਮ ਦਾ ਨਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਨਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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