
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਨੇ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਨ ੰ  ਧ ੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤ ੇਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਤੇ ਬ੍ਚਾਅ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਿਆਸ 

ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਅਪਰੈਲ, 2019) – 2017 ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪਰਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿੱ ਗੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦੀ ਿੈ ਰਕ ਉਿ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਕ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਘਰ ਦੀ ਿਰੇਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਿੱ ਰਸਆਂ ਦ ੇਬ੍ਾਿਰ ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਚਾਲ  ਅਲਾਰਮ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਿਰੇਕ 

ਮੈਂਬ੍ਰ ਦ ੇਨਾਲ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਤ ੇਬ੍ਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਰਿਆਸ ਕਰਨ।   

ਕਿੱਲਹ ਦੁਪਰਿਰ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਇਸ (Bill Boyes) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ (Brampton Fire) ਟੀਮ ਿਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿ ਸੁਨੇਿਾ 
ਫੈਲਾਉਣ ਰਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ। 

ਿੇਠਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ (Brampton Fire) ਵਿੱਲੋਂ  ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਰਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ: 

ਧ ੰ ਏ ਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮਨੋੋਆਕਸਾਈਡ ਦ ੇਅਲਾਰਮ ਸਬੰ੍ਧੀ ਆਸਾਨ ਸਝੁਾਅ: 

 ਆਪਣ ੇਘਰ ਦੀ ਿਰੇਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤ ੇਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਿੱ ਰਸਆਂ ਦ ੇਬ੍ਾਿਰ ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਚਾਲ  ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਵਾਧ  ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਲਈ, ਰਨਰਮਾਤਾ 
ਦੀਆਂ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਿਰੇਕ ਬ੍ੈਡਰ ਮ ਰਵਿੱ ਚ ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਰਜ਼ਆਦਾ ਵਿੱਡੇ ਘਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਵਾਧ  ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋ 

ਸਕਦੀ ਿੈ। 
 ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਾਲਣ-ਨਾਲ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ, ਚੁਿੱ ਲਹਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲਿੱ ਰਗਆ (ਅਟੈਚਡ) ਗਰਾਜ ਿੈ, ਤਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਿੱ ਰਸਆਂ ਦੇ 

ਬ੍ਾਿਰ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। ਵਾਧ  ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਲਈ, ਰਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਿਰੇਕ 

ਮੰਜ਼ਲ ਤ ੇਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਓ। 
 ਮਿੀਨੇ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਬ੍ਟਨ ਦਬ੍ਾ ਕੇ ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਿਰ ਸਾਲ ਬ੍ੈਟਰੀਆਂ ਬ੍ਦਲੋ। 
 ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤ ੇਿਰਾਬ੍ ਿੋ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। ਰਨਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ 

ਬ੍ਦਲੀ ਕਰੋ। 
 

ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਤ ੇਬ੍ਚਾਅ ਯਜੋਨਾਬੰ੍ਦੀ ਦੇ ਆਸਾਨ ਪੜਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

 ਿਰ ਰਕਸੇ ਨ ੰ  ਿਰੇਕ ਕਮਰੇ ਦ ੇਬ੍ਾਿਰ ਜਾਣ ਦ ੇਦ ੋਰਸਰਤਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਪਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਿਵ ਿੋਵੇ।  
 ਸਾਰੇ ਰਨਕਾਸ ਰਸਤੇ ਰਨਰਰਵਘਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਰਵਿੱ ਚ ਆਸਾਨ ਿੋਣ ੇਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 
 ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਪਾਿਜ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਘਰ ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਅਰਜਿੀ ਬ੍ਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਰਤਆਰ ਕਰੋ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਉਸ 

ਅਪਾਿਜ ਰਵਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰਿੱ ਰਿਆ ਜਾਏ। ਰਨਰਧਾਰਰਤ ਕਰੋ ਰਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ, ਵਿੱਡੇ ਬ੍ਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਰਜਸਨ ੰ  ਬ੍ਚਾਅ ਲਈ 

ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਰਕਸਦੀ ਿੋਵੇਗੀ। 
 ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਿਰ ਰਮਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਰਜਵੇਂ ਕੋਈ ਰੁਿੱ ਿ ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਪੋਸਟ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਿਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕੇ। 



 

 

 ਘਰ ਦ ੇਬ੍ਾਿਰ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨ ੰ , ਰਕਸੇ ਸੈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 ਆਪਣੀ ਘਰ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਤ ੇਬ੍ਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਰਿਆਸ ਕਰੋ। 
 ਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਤ ੇਘਰੋਂ ਬ੍ਾਿਰ ਰਨਿੱਕਲਣ ਤ,ੇ ਬ੍ਾਿਰ ਿੀ ਰਿੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਿੋਈ ਇਮਾਰਤ ਰਵਿੱ ਚ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਿੋਵੋ। 

ਉਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜ ੋਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਿੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਬ੍ਚਾਅ ਰਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ: 

 ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨ ੰ  ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸੋ। 
 ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਦੀ ਅਿੱਗ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ‘ਉਿ ਰਵਅਕਤੀ, ਰਜਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਸ ਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, 

ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਇਰ ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨ ੰ  ਪਤਾ ਿੋਵ ੇਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਕਿੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਵਿੱ ਚ ਿੋ। 
 ਆਪਣੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਦੀ ਅਿੱਗ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਯੋਜਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੋ। 
 

 

ਿਵਾਲਾ 

“ਇਸ ਵੀਕੈਂਡ ਅਸੀਂ 2017 ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਰਿਲੀ ਘਾਤਕ ਅਿੱਗ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵਿੱਲੋਂ , ਮੈਨ ੰ  ਇਸ 

ਦਰਦਨਾਕ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਪਰਿਾਰਵਤ ਪਰਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਿੋਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਾਰਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿਮਦਰਦੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ 

ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਕ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਿਰੇਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤ ੇਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਿੱ ਰਸਆਂ ਦੇ ਬ੍ਾਿਰ ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਚਾਲ  
ਅਲਾਰਮ ਿਨ। ਅਿੱਗ ਬ੍ਿੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਬ੍ਚ ਕੇ ਰਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰਦ 60 ਸਰਕੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿੱਟ ਸਮਾਂ 
ਿੋਵੇ। ਜਲਦੀ ਰਚਤਾਵਨੀ ਬ੍ਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ ਅਤੇ ਰਸਰਫ਼ ਧ ੰ ਏ ਂਦ ੇਚਾਲ  ਅਲਾਰਮ ਿੀ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।” 

-        ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਇਸ (Bill Boyes) 

 

ਅਿੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptonfire.com ਤ ੇਜਾਓ, ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ (Brampton Fire) ਨ ੰ  Twitter 

@BramptonFireES ਤ ੇਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

-30- 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ 

 

  

 
 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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