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 ( پر گھر میں ہونے والی آتشزدگی حادثاتی تھیBinder Twineبائینڈر ٹوائن )
 حادثہ آتشبازی کو درست طریقے سے ٹھکانے نہ لگانے کی وجہ سے پیش آیا

 
 Binderبائینڈر ٹوائن ٹریل )( نے Brampton Fire and Emergency Servicesبرامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروس )

Twine Trailپر گھر میں ہونے والی آتشزدگی کی وجہ کے متعلق اپنی تفتیش مکمل کر لی ہے۔ ) 

 
 تفتیش کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ آتشزدگی حادثاتی تھی جس کی وجہ آتشبازی کو درست طریقے سے ٹھکانے نہ لگانا تھا۔
 

کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا تھا جو اس لیے الئی گئی تھی کہ عمارت کو تفتیش کنندگان کے اس تفتیش کو مکمل کرنے 
 داخلے کے لیے محفوظ بنایا جا سکے۔

 
( کی آپ سے درخواست ہے کہ آپ آتشبازی کا Brampton Fire and Emergency Servicesبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

ہاتھوں ہی میں رہنے دیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو آتشبازی کو استعمال کرنا ہی ہے تو براہ مہربانی اس چیز کا اطمینان استعمال ماہرین کے 
 کر لیں کہ آپ نے ان کو درست طریقے سے ٹھکانے لگا دیا ہے:

 استعمال شدہ آتشبازی کو ہرگز کوڑے میں نہ پھینکیں 

  ڈال دیںاستعمال شدہ آتشبازی کو پانی کے کسی برتن میں 

 ان کو اگلے دن ٹھکانے لگائیں۔ 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  512کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 92شامل ہیں جو 

میں افتتاح  5112جس کا  (Brampton Civic Hospital)ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 کوآرڈینیٹرسینیئرمیڈیا 

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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