
 

 

 

29 ਮਾਰਚ, 2018 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਜ ਼ਿੰਦਗੀਆ ਂਬ੍ਚਾਉਣ ਜ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਜ ਸ਼ਾਲ ਡਟੇਾ  ਰਤ ਜਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜ ਜਸ  (Brampton Fire and Emergency Services) (ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ.) 
(BFES) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜ ਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਸਬ਼੍ਿੰਧੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਨ ਼ਿੰ  ਜਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਜ ਸ਼ਾਲ ਡੇਟਾ 
 ਰਤ ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਨ-ਹਾਊਸ ਜਰਕਾਰਡਾਂ, ਐਨ ਾਇਰੋਜਨਕਸ (Environics) ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨ ੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ  ਰਤਦੇ ਹੋਏ – ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਨੇ  ਿੱ ਧ 
ਮ ਬ੍ ਤ ਸਮਝ ਜ ਕਜਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਜਕਿੱ ਥੇ  ਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, 
ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਨੇ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ  ਿੱ ਧ ਘਟਨਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਜਤ਼ਿੰ ਨ ਗ ਾਂਢਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ਼ਿੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ 
ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਟੀਚੇ  ਾਲੇ ਜਤ਼ਿੰ ਨ ਗ ਾਂਢ ਹਨ, ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਦਿੱ ਿਣ ਦੇ ਅ਼ਿੰ ਤ ਜ ਿੱ ਚ ਆਰਮਬ੍ਰੋ ਹਾਈਟਸ (Armbro Heights), ਕੇਂਦਰੀ-ਪਿੱਛਮੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜ ਿੱ ਚ ਜਰਜਜਹਲ 
(Ridgehill), ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਜਸਟੀ ਸੈਂਟਰ (Bramalea City Centre) ਸ਼ੌਜਪ਼ਿੰਗ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦਾ ਜਸਟੀ ਸੈਂਟਰ (City Centre)। ਇਹਨਾਂ ਜਤ਼ਿੰ ਨ 
 ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬ਼੍ਿੰ ਜਧਤ ਅਿੱਗ ਸਬ਼੍ਿੰ ਧੀ ਜਚ਼ਿੰ ਤਾ ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਨੀ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ map-based, visual presentation (ਨਕਸ਼ਾ-
ਆਧਾਜਰਤ, ਜਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ) ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਕਸੇ ਕ਼ਿੰ ਜਪਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਜਡ ਾਈਸ ‘ਤੇ ਦੇਿੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਪਛੋਕੜ ਡੇਟਾ ਹਰੇਕ 
ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। 

2012 ਅਤ ੇ2017 ਦੇ ਜ ਚਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਜਤ਼ਿੰ ਨ  ੋਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 250 ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੇਿੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੇ 32 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਨ ਼ਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ 30 ਅਤੇ 40 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਰਸੋਈ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  
ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗਰਾਜ ਜ ਿੱ ਚ ਤ਼ਿੰ ਦ ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਜਨਪਟਾਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਧ ਼ਿੰ ਏ ਂਦੀਆਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ  ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਸਨ। 

ਟੀਚੇ  ਾਲੇ ਗ ਾਂਢਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਜ ਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਤ  ਿੱ ਡੀ ਸ਼ਿੰ ਜਿਆ ਜ ਿੱ ਚ ਗਗਨਚੁ਼ਿੰ ਬ੍ੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ) ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਬ੍ਲਜਡ਼ਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ 
ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗਗਨਚੁ਼ਿੰ ਬ੍ੀ ਜਬ੍ਲਜਡ਼ਿੰਗਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ  ਾਧਾ ਦੇਜਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜ ਿੱ ਚ 
ਜਸਰਫ਼ 88 ਗਗਨਚੁ਼ਿੰ ਬ੍ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਬ੍ਲਜਡ਼ਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਪਰ਼ਿੰਤ  ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਜ ਿੇ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੇ 
16 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਜ ਼ਿੰ ਮੇ ਾਰ ਹਨ।  

ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਅਗਲੇ ਪ਼ਿੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਇਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੰ ਜਿਆ ਨ ਼ਿੰ  ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਹੁਮੁਿੀ ਜਨਤਕ 
ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਅ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕ਼ਿੰ ਮ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਿ ਸੁਨੇਜਹਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਸੋਈ ਜ ਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਨਾ ਰਜਹਣ ਦੇ 
ਿਤਰੇ ਅਤੇ ਧ ਼ਿੰ ਏ ਂਦੇ ਚਾਲ  ਅਲਾਰਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੱਤ ।  
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ਜਪਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਜਨਆਂ ਜ ਿੱ ਚ, ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਜਦਿੱ ਤੇ ਕ਼ਿੰ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਮਬ੍ਰੋ ਹਾਈਟਸ, ਜਰਜਜਹਲ ਅਤੇ ਜਸਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜ ਿੱ ਚ ਪਰਚਾਰ ਸਬ਼੍ਿੰ ਧੀ 
ਯਤਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: 

 ਭ ਗੋਜਲਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਜਰਤ (ਜਜਓ-ਲੋਕੇਟੇਡ) ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ 

 ਸਥਾਨਕ ਜਰਟੇਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਦੇਣਾ 
 ਫਾਇਰ ਟਰਿੱਕ ਸੁਨੇਹੇ  

 ਗਗਨਚੁ਼ਿੰ ਬ੍ੀ ਲੌਬ੍ੀਜ ਜ ਿੱ ਚ ਟੈਲੀਜ ਜਨ ਸਕਰੀਨਾਂ 
 ਘਰਾਂ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ, ਸਕ ਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਿੱਠ  ਾਲੇ ਿੇਤਰਾਂ ਜ ਿੇ ਜਾਣਾ 
 ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਜਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਪਜਹਲੀ ਮ਼ਿੰ  ਲ ‘ਤੇ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਮਾਜਣਤ (ਸਰਟੀਫਾਈਡ) ਜਸਿੱ ਜਿਅਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਟਰੇਜਨ਼ਿੰ ਗ ਜਦਿੱ ਤੀ 
ਗਈ ਹੈ। ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ  ਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਗਗਨਚੁ਼ਿੰ ਬ੍ੀ ਜਬ੍ਲਜਡ਼ਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮ ੋਰ ਜਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜਜ ੇਂ ਬ੍ ੁਰਗ ਹੋਮਸ ‘ਤੇ ਜਧਆਨ ਕੇਂਦਜਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਸਬ਼੍ਿੰਧੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ, ਜਤ਼ਿੰ ਨ  ੋਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 7,000 ਅਰ਼ਿੰ ਜਭਕ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਦੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਸਬ਼੍ਿੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ 
ਜਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਗਨਚੁ਼ਿੰ ਬ੍ੀ ਜਬ੍ਲਜਡ਼ਿੰਗਾਂ ਦੀਆ ਂ2,500 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਜਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸਥਾਨ-ਜ ਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਗਨਚੁ਼ਿੰ ਬ੍ੀ ਜਬ੍ਲਜਡ਼ਿੰਗਾਂ ਦੇ 
1,000 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਜਨ ਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਅਿੱਗ ਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅਜਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਆਉਣ  ਾਲੇ ਮਹੀਜਨਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
www.bramptonfire.com ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਦ ੇਆਸਾਨ ਉਪਾਅ: 

 ਭੋਜਨ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸੋਈ ਜ ਿੱ ਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ਼ਿੰ  ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਬ੍ਣਾਓ। 
 ਆਪਣੇ ਗਰਾਜ ਜ ਿੱ ਚ ਤ਼ਿੰ ਦ ਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ ਕਰ ਨਾ  ਰਤੋ। 
 ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮ਼ਿੰ ਲ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰ ਧ ਼ਿੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗ ਾਓ। 
  ਾਧ  ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਲਈ, ਜਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਹਰੇਕ ਸੌਣ  ਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਧ ਼ਿੰ ਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲਗ ਾਓ। 
 ਟੈਸਟ ਬ੍ਟਨ ਦਬ੍ਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਜ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ  ਾਰ ਧ ਼ਿੰ ਏ ਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ੈਟਰੀਆਂ 

ਬ੍ਦਲੋ। 
 ਧ ਼ਿੰ ਏ ਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਖਰਾਬ੍ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਜਸਫ਼ਾਜਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਅਲਾਰਮ 

ਬ੍ਦਲੋ।  
 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਗਰੇਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ (ਤ਼ਿੰ ਮਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ), ਤਾਂ ਸਾ ਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਡ ਼ਿੰ ਘੀਆਂ ਰਾਿਦਾਨੀਆਂ (ਐਸ਼ਟਰੇਜ)  ਰਤੋ। 
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ਹ ਾਲੇ: 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਜਹਰ ਜ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਸਬ਼੍ਿੰਧੀ ਜਚ਼ਿੰ ਤਾ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 
ਜ ਕਜਸਤ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਟ ਲਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਜ ਿੱ ਚ ਜਫਰ ਅਗ ਾਈ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ 
ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਹਫ਼ਜਤਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਦੇ ਸੁਰਿੱ ਜਿਆ ਸਬ਼੍ਿੰਧੀ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਯਤਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ 
ਹਾਂ।” 

-       ਮੇਅਰ ਜਲ਼ਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

“ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਸੋਈ ਜ ਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਨਾ ਰਜਹਣਾ ਅਤੇ ਧ ਼ਿੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜ ਿੱ ਚ ਜਨਰ਼ਿੰਤਰ ਜਚ਼ਿੰ ਤਾ ਦਾ ਜ ਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਜਸਰਫ਼ ਟੀਚੇ  ਾਲੇ 
ਿੇਤਰਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਲਜਕ ਪ ਰੇ ਸ਼ਜਹਰ ਜ ਿੱ ਚ। ਸਾਨ ਼ਿੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਜਕ ਧ ਼ਿੰ ਏ ਂਦੇ ਚਾਲ  ਅਲਾਰਮ ਜ ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਇਸਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਜਕ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮ਼ਿੰ  ਲ ‘ਤ,ੇ ਸੌਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰ ਧ ਼ਿੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗ ਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ  ੀ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸੋਈ 
ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।” 

-       ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮੁਿੀ, ਕਜਮਉਜਨਟੀ ਸਰਜ ਜਸ , ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) 

 

“ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜੋਿਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਨ ਼ਿੰ  ਜ ਸ਼ ਾਸ਼ ਹੈ ਜਕ ਜਤ਼ਿੰ ਨ ਮੁਿੱ ਿ ਿੇਤਰਾਂ ਨ ਼ਿੰ  ਟੀਚਾ ਬ੍ਣਾ ਕੇ, 
ਟਰੇਜਨ਼ਿੰ ਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਸਿੱ ਜਿਆ ਦੇ ਸਾਡੇ  ਾਧ  ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ ਼ਿੰ ਦਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋ ੇਗਾ।” 

-       ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਜਬ੍ਲ ਬ੍ੋਇਸ (Bill Boyes) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜ ਿੱ ਿ ਲਈ ਜਤਆਰ ਸ਼ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਜ ਜ ਧਤਾ ਸਾਨ ਼ਿੰ   ਿੱ ਿਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨ ੇਸ਼ ਨ ਼ਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ ਸ਼ -ਜ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ਼ਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜ ਿੱ ਚ ਸਜਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਜਹਣ ਅਤ ੇਕ਼ਿੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਜਹਾ ਜੁਜੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਜਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ਼ਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਜਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ਼ਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ਼ਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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