
 

 

 

7 ਫਰਵਰੀ, 2018 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਦ ੇਮਤੁਾਬਬ੍ਕ: ਇਸ ਵਲੈੇਂਟਾਈਨ ਡ ੇਚਕੌਲੇਟ ਨ ੂੰ  ਭੁੁੱ ਲ ਜਾਓ 

 “ਮੈਂ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਬਪਆਰ ਕਰਦਾ /ਕਰਦੀ ਹਾਂ ”ਆਖਣ ਲਈ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮਾਂ ਬਜਹਾ ਕਈੋ ਤਹੋਫਾ ਨਹੀਂ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਾਲ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਲੁੱ ਭਣ ਬਵੁੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਬਜਹਾ ਤੋਹਫਾ, ਜੋ ਇਹ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁੁੱ ਚ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ (Brampton Fire) ਕੋਲ ਇੁੱਕ ਘੁੱ ਟ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਵੁੱ ਧ ਅਸਰ ਵਾਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਘਰੇਲ  ਮੁਰੂੰਮਤ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰਜ਼ਲ 'ਤ ੇਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁੱ ਬਸਆਂ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬਸਰਫ ਕਨ ੂੰ ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਬ੍ਲਬਕ ਇਹ ਇੁੱਕ 
ਬਬ੍ਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਵੁੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬਪਆਬਰਆਂ ਦੀ ਰੁੱ ਬਖਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਬਸਰਫ $20 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਕ ਬਜਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੁੱ ਗ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵੁੱ ਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਲਦੀ ਬਚਤਾਵਨੀ ਬਮਲੇਗੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਬਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ a video (ਇੁੱਕ ਵੀਡੀਓ) ਬ੍ਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਡੇ ਨ ੂੰ  ਉਹੀ 
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੌਕਲੇਟ ਭੁੁੱ ਲ ਜਾਓ - “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਬਪਆਰ ਕਰਦਾ /ਕਰਦੀ ਹਾਂ ” ਆਖਣ ਲਈ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਬਜਹਾ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ।  

ਧ ੂੰ ਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦ ੇਅਲਾਰਮ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਆਸਾਨ ਸੁਝਾਅ:  

• ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰਜ਼ਲ 'ਤ ੇਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁੱ ਬਸਆਂ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਵਾਧ  ਸੁਰੁੱ ਬਖਆ ਲਈ, 

ਬਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਬਸਫਾਬਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਹਰੇਕ ਬ੍ੈਡਰ ਮ ਬਵੁੱ ਚ ਧ ੂੰ ਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਬਜ਼ਆਦਾ ਵੁੱ ਡੇ ਘਰਾਂ ਬਵੁੱ ਚ ਧ ੂੰ ਏ ਂਦ ੇਵਾਧ  ਅਲਾਰਮਾਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਵੁੱ ਚ ਬ੍ਾਲਣ-ਨਾਲ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਚੁੁੱ ਲਹਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱ ਬਗਆ (ਅਟੈਚਡ) ਗਰਾਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁੱ ਬਸਆਂ 
ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਵਾਧ  ਸੁਰੁੱ ਬਖਆ ਲਈ, ਬਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਬਸਫਾਬਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀ 
ਹਰੇਕ ਮੂੰ ਜ਼ਲ 'ਤ ੇਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। 

• ਮਹੀਨੇ ਬਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਬ੍ਟਨ ਦਬ੍ਾ ਕੇ ਧ ੂੰ ਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ੈਟਰੀਆਂ ਬ੍ਦਲੋ। 
• ਧ ੂੰ ਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਸਮਾਂ ਪੈਣ 'ਤ ੇਖਰਾਬ੍ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਬਸਫਾਬਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਅਲਾਰਮਾਂ 

ਦੀ ਬ੍ਦਲੀ ਕਰੋ। 

ਹਵਾਲੇ 

https://youtu.be/Ktf2bZnIdFs
https://youtu.be/Ktf2bZnIdFs


 

 

“ਸਾਡੇ ਬਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੁੱ ਬਖਆ ਇੁੱ ਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬਵੁੱ ਚ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੁੱ ਬਖਅਤ ਨਹੀਂ 
ਹਨ। ਇਸ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਡੇ ਆਪਣੇ ਬਪਆਬਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਖਾਓ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁੁੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਵੁੱ ਚ 
ਬਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਬ੍ਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਹੈ।” 

-       ਮੇਅਰ ਬਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

  

“ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਬਜ਼ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ, ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਬਵੁੱ ਚ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਲੋਕਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚੋ, 
ਅਤੇ ਅੁੱਗ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਬਥਤੀ ਬਵੁੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁੱ ਬਖਆ ਕਰਨ ਬਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਬਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਪਆਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋ।” 

-       ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਕਬਮਉਬਨਟੀ ਸਰਬਵਬਸਜ਼, ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) 

  

“ਅੁੱਗ ਇੂੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੁੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੁੱ ਬਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਬ੍ਾਹਰ ਬਨਿੱਕਲਣ ਲਈ 60 ਸਬਕੂੰ ਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੁੱ ਟ ਸਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 
ਇਸਲਈ ਜਲਦੀ ਬਚਤਾਵਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਪਆਬਰਆਂ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ। ਬਸਰਫ ਚਾਲ  ਧ ੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਹ ਜਲਦੀ 
ਬਚਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।”  

-      ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਬਬ੍ਲ ਬ੍ੋਇਸ (Bill Boyes) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੁੱ ਡਾ ਸਚੋ ਬਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਬਵੁੱ ਖ ਲਈ ਬਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਬਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਵਬਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵੁੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਬਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਵਸ਼ਵ-ਬਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਵੁੱ ਚ ਸਬਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਬਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱਥੇ ਰਬਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵੁੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਬਜਹਾ ਜੁਬੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਬਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਬਡਲ (Natalie Stogdill) 
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ਬਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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