
 

 

 

1 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 

ਜਕੇਰ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ‘ਤ ੇਕਈੋ ਮਕੌਾ ਨਹੀਂ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਰਫ਼ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਸ ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੂੰ ਲ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਿੌਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣੇ ਲਾ ਮੀ ਹਨ।  
 

6 ਅਤ ੇ12 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵਚਕਾਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਸਵਸਿਜ (Brampton Fire and Emergency Services) 

(ਬੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਿ.) (BFES) ਇਿ ਿੁਨੇਹੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ (Brampton) ਦੇ ਕਈ ਿਥਾਨਾਂ ਸਵਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕ ਸਿਰਫ਼ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਚਾਲੂ 
ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਸ ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਿਕਦੇ ਹਨ: ਜੇਕਰ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ। 
 

ਬੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਿ. ਅਸਧਕਾਰੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿੁਰੱਸਖਆ ਿੁਨੇਹੇ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਖਆ ਹਫ਼ਤਾ (Fire 

Prevention Week) ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡੋਸਮਨੋ  (Domino’s), ਓਲਡ ਨੇਵੀ (Old Navy), ਬਰੈਮਲੀ ਸਿਟੀ 
ਿੈਂਟਰ (Bramalea City Centre) ਅਤੇ ਸ਼ੌਪਰਿ ਵਰਲਡ (Shoppers World)। 
 

ਵੀਰਵਾਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ , ਸਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਖਆ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਝੂੰਡਾ ਲਸਹਰਾਉਣ ਦਾ ਿਮਾਰੋਹ ਆਯੋਸਜਤ 
ਕਰੇਗਾ।  
 

ਇਿ ਿਾਲ ਨਵੀਂ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਬੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਿ. ਿਟੇਸ਼ਨ 209 ਓਪਨ ਹਾਊਿ (BFES’ Station 209 Open House) 
ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਜੱਥੇ ਸਨਵਾਿੀ ਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨਗੇ; ਅਤੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (Home Escape Plan) 
ਸਲਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਸਹਲੇ 50 ਪਸਰਵਾਰ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ/ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਿੁਮੇਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਖਆ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptonfire.com ‘ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਧੂੂੰ ਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਅਤ ੇਅੱਗ ਿਬੂੰ ਧੀ ਤੱਥ (ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਡਬਲਯ.ੂ (NFPW) ਵੱਲੋਂ): 
 2010-2014 ਸਵੱਚ ਘਰ ਸਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੇਕ ਪੂੰਜ ਮੌਤਾਂ ਸਵੱਚ ਸਤੂੰ ਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਸਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਿਨ, 

ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਿਨ ਜਾਂ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਿਨ।  
 ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਘਰ ਸਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਪਰਤੀ 100 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਸਵੱਚ ਦੁੱ ਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਿੀ, ਸਜਹਨਾਂ 

ਘਰਾਂ ਸਵੱਚ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਿਨ। 
 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸਜਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਿਨ, ਪਰੂੰਤੂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ 

ਅਲਾਰਮਾਂ ਸਵੱਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਿਨ ਜਾਂ ਸਡਿਕਨੈਕਟ ਿਨ।  
 ਖ਼ਤਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਸਤਹਾਈ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਿਨ।  

 

ਹਵਾਲੇ 
 

http://www.bramptonfire.com/


 

 

“ਘਰ ਸਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਸਵੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣਾ ਿਾਡੀ ਿਾਸਰਆਂ ਦੀ ਸ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਿ ਸਵੱਚ ਿਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ 
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿਾਨੂੂੰ  ਪਤਾ ਹੈ ਸਕ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਸ ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਿ ਿਾਲ ਦਾ ਅੱਗ 
ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਖਆ ਹਫ਼ਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਿਾਸਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਤਆਰ ਰਸਹਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ।”  

- ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਅੂੰਕੜੇ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (North America) ਸਵੱਚ ਘਰ ਸਵੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂੰਜ ਮੌਤਾਂ ਸਵੱਚ ਲਗਭਗ ਸਤੂੰ ਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 
ਸਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਿ ਕਾਰਨ ਇਿ ਿਾਲ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਿੁਨੇਹੇ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ 
ਨੂੂੰ  ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ: ਸਿਰਫ਼ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਸ ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਧੂੂੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ 
ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ।” 

- ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਸਵਸਿਜ ਚੀਫ ਸਬਲ ਬੋਇਿ (Bill Boyes) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥ ੇਰਸਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

 

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

