
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

ਆਪਣ ੇਰਪਆਰਰਆਂ ਦੀ ਰੱਰਿਆ ਕਰ ੋ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ  ਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ 7-13 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2019  

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2019) – 7-13 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੰੂ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ੱਚ ਕਈ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਅੱਗ ਤੋਂ 
ਸੁਰੱਰਿਆ  ਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ (Fire Prevention Week) ਮਨਾ ੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ, “ਰਸਰਫ਼ ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਰ ੰਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ - ਜੇਕਰ ਧੰੂਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ।” 
 

ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰ ਰਸ  (ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ.) (Brampton Fire and Emergency 

Services) (BFES), ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੰੂ, ਸਟੇਸ਼ਨ 210, 10530 ਕਰੈਰਡਟਰ ਊ ਰੋਡ (Station 210, 10530 Creditview Road) ਰ ਿੇ 

ਓਪਨ ਹਾਊਸ (Open House) ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸ ੇਰੇ 10  ਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1  ਜੇ ਤੱਕ ਹੋ ੇਗਾ। ਸ ੇਰੇ 11  ਜ ੇ

ਝੰਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ੇਗੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕੇ ਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਲਆਉਣ  ਾਲੇ ਪਰਹਲੇ 50 ਪਰਰ ਾਰਾਂ ਨੰੂ ਧੰੂਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 

ਰਮਲੇਗਾ। ਰਨ ਾਸੀ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਸ  ੀ ਆਰਮਬ੍ਰੋ ਹਾਈਟਸ (Armbro Heights), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ੈਸਟ (Brampton West) ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਸੈਂਟਰ (City 

Centre) ਦ ੇਗ ਾਂਢੀਆਂ ਦ ੇਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੰੂ ਲਗਾਉਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ 
ਬ੍ਦਲਣ ਬ੍ਾਰੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕਤੱਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ੱਿ ਰ ੱਚ ਜਨਤਕ ਰਸੱਰਿਆ ਯਤਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱਸਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗੀ। 
 

ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, www.bramptonfire.com ਤ ੇਜਾਓ 

 

ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. (BFES) ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਰਲਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ: 

 ਮਹੀਨੇ ਰ ੱਚ ਇੱਕ  ਾਰ ਆਪਣੇ ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ 

 ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ੈਟਰੀਆਂ ਬ੍ਦਲੋ 

 ਜੇਕਰ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ  ੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ  ੇਤਾਂ ਨ ਾਂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਓ 

 ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰ ਲ ਤ ੇਅਤੇ ਸੌਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹਨ 

 

ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਮੱੁਿ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ (Healthy and Safe City) 

ਰਰਹਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਰਮਾਈਡਂਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਅਤੇ ਪਰਰ ਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ  ਰੂਰੀ ਰਨ ਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ। ਬ੍ਚ ਕੇ ਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਓ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਰਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ 

ਤ ੇਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣ ੇਪਰਰ ਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗ ਾਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰੋ।” 
-  ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Mayor Patrick Brown)  

http://www.bramptonfire.com/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx


 

 

 

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋ  ਸਾਡੀਆਂ ਰ ੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 
ਪਰੰਤੂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਰ ੱਚ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਰ ੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ  ੱਧ 

ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰਪਆਰਰਆਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਰ ੱਚ 

ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈਏ, ਤਾਂ ਰ ੰਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।” 
- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਚੇਅਰ ਆਫ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰ ਰਸ   

 
 

“ਆਪਣੇ ਰਪਆਰਰਆਂ – ਆਪਣੇ ਪਰਰ ਾਰ ਦੀ ਰੱਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਦਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰ ੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਮੰ ਲ ਤ ੇਅਤੇ ਸੌਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹਨ। ਰਸਰਫ਼ ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਰ ੰਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - 

ਜੇਕਰ ਧੰੂਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ।” 
- ਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਸ (Bill Boyes), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰ ਰਸ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤ ੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜ੍ੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 
  

 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

