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 10تا  4اکتوبر  آتشزدگی سے بچاؤ کا ہفتہ
 پر خصوصی توجہ (smoke alarmsسموک االرمز )

 
بجے کے درمیان ہوتی ہیں  7بجے اور صبح  11برامپٹن، اونٹاریو گھروں کے اندر آتشزدگی سے ہونے بہت ساری اموات  رات 

( ہونے smoke alarmسوئے ہوئے ہوں گے۔ گھر کے اندر ایسا سموک االرم )ہوتا ہے کہ لوگ اجب زیادہ تر امکان اس بات ک
ئق تمام بیڈرومز میں کی وجہ سے جو کہ چالو حالت میں ہو آتشزدگی سے ہونے والی اموات کی تعداد نصف ہو سکتی ہے۔ یہ حقا

 درست طریقے سے کام کرنے والے سموک االرمز ہونے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔
 

 Hear the Beep where youیو سلیپ" ) ئرہیئر دی بیپ ویکا مرکزی نقطہ ہے "ی سے بچاؤ کے ہفتے دگکے آتشز اس سال
Sleep یعنیبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز جیسے جیسے ۔ االرم کی آواز وہاں سنائی دے جہاں آپ سو رہے ہوں( یعنی 
BFES (Brampton Fire and Emergency Services کے لوگ ) برامپٹن کو آتشزدگی سے محفوظ بنانے کے لیے

آپ کو آتشزدگی سے محفوظ رہنے کے دوسرے میسیجز کے ساتھ یہ میسج بھی ئیں گے پورے شہر میں مختلف جگہوں پر جا
 نظر آئے گا 

 
کرنے کا کام "ہم اپنے شہریوں کو گھروں کے اندر اپنے سموک االرمز کو چالو حالت میں رکھنے کی اہمیت کے بارے میں آگاہ 

( نے کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا Michael Clark( مائیکل کالرک )Fire Chiefجاری رکھے ہوئے ہیں، " یہ بات فائر چیف )
( پروگرام سے سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق کاربن مونوآکسائیڈ Alarmed for Lifeکہ "ہمارے االرمڈ فار الئف )

(CO اور دھوئیں سے متنبہ ) فیصد ہے۔ ہم پر زور طریقے  50کرنے والے چالو االرمزکے مشورے پر عمل کرنے کا تناسب
 پر یہ تجویز کرتے ہیں آپ ہر بیڈروم میں سموک االرم لگائیں۔"

 
"برامپٹن میں سموک االرم کے متعلق ہدایات کی تعمیل کرنے کے متعلق اعدادوشمار باعث تشویش ہیں۔" یہ بات ریجنل کونسلر 

(al CouncillorRegion( اور فائر سروسز )Fire Services( کے وائس چیئر )Chair-Vice( مائیکل پالیشی )Michael 
Palleschi نے کہی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ "ہمیں معلوم ہے کہ صحیح طریقے سے کام کرنے والے سموک االرمز زندگیاں )

لق تمام سرگرمیاں ہمارے شہریوں کو معلومات فراہم کرنے کی بچانے کا سبب بنتے ہیں۔ آتشزدگی سے بچاؤ کے ہفتے سے متع
( نظر آتا ہے تو رک کر اس سے fire truckطرف ایک اہم قدم ہیں، چنانچہ اگر آپ کو شہر میں کہیں بھی کوئی فائر ٹرک )

 معلومات ضرور حاصل کریں۔"
 

BFES وز )کا عملہ آتشزدگی سے بجاؤ کے اس ہفتے کے اپنے ساتھیوں بشمول ڈومینDominos( اور ہوم ڈپو )Home 
Depot( کے ساتھ مل کر یہ حفاظتی میسج برامپٹن کے شہریوں تک پہنچائے گا۔ مزید براں شاپرز ڈرگ مارٹ )Shopper’s 

Drug Mart( اور برامپٹن کے کمیونٹی سنٹرز )Community Centres میں معلوماتی بوتھ بنائے جائیں گے اور آگ سے )
( یعنی جمعرات یکم اکتوبر ایک انتہائی اہم دن Dominos Pizza nightنمائش ہو گی۔ ڈومینوز پیزا نائٹ )بچاؤ کے آالت کی 

 ہو گا جس دن آپ کی پیزا کی ڈلیوری کا آرڈر ایک فائر ٹرک آپ کے گھر پر لے کر آ سکتا ہے۔
 

ی ایک خصوصی تقریب منعقد کی اکتوبر کو سٹی ہال میں آتشزدگی سے بچاؤ کے ہفتے کے حوالے سے پرچم کشائی ک 5پیر 
جائے گی۔ برامپٹن کے آتشزدگی سے بچاؤ کے اس ہفتے کا سرکاری طور پر اعالن کرنے کے لیے برامپٹن فائر آنر گارڈ 

(Brampton Fire Honour Guard( میئر لنڈا جیفری ،)Mayor Linda Jeffrey( سپارکی دی فائر ڈاگ ،)Sparky the 
Fire Dog اور سینٹ میریز )( کیتھولک ایلیمینٹری سکولSt. Mary’s Catholic Elementary School کا ایک طائفہ )

(choir) موجود ہو گا۔ 
 



 

 

 برامپٹن کے شہریوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اونٹاریو کے ہر گھر میں یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں:
 

 االرم۔ہر منزل پر اور سونے والی ہر جگہ کے باہر چالو حالت میں سموک  -
اگر آپ کے گھر میں ایندھن جالنے والی کوئی چیز )بھٹی، گیس سے چلنے واال ڈرائر، گیس سے چلنے واال واٹر  -

 ہیٹر(، آتش دان یا عمارت سے ملحق گیراج ہے تو کاربن مونوآکسائیڈ واال االرم۔
 
 
 
 
 
 

رست طریقے سے کام کرنے واال ایک یہ بھی تجویز کر رہی ہے کہ آپ کے گھر میں ہر بیڈروم میں د BFESعالوہ ازیں 
کا  BFESسموک االرم ہونا چاہیے اگر ان االرمز کا آپ کے گھر کے الیکٹریکل سسٹم کے ساتھ براہ راست کنکشن نہیں تو 

 سال کی معیاد والی لتھیم کی بیٹری استعمال کریں۔ 10مشورہ یہ ہے کہ آپ ن کے لیے 
 

 ریسورسز
 

  ( کی طرف سے سموک االرمز کے متعلق پیغامChief Clarkچیف کالرک ) –ویڈیو 
 

آتشزدگی سے بچاؤ کے ہفتے اور برامپٹن میں ہونے والی سرگرمیوں کے متعلق مزید جاننے کے لیے مالحظہ کریں 
www.bramptonfire.com 

 
لوگ  کےنسلی پس منظر  الگ الگ 209اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا باہر سے کے رہائشیوں اور  (Brampton) مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن 89شامل ہیں جو 

میں افتتاح  2007کا جس  (Brampton Civic Hospital)ہاسپٹل ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے 

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 یا ٹوئٹر پرfollow @CityBrampton ۔مالحظہ کریں 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 سینیئرمیڈیا کوآرڈینیٹر

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

https://www.youtube.com/watch?v=l6whleozkQ8&list=PLwPpn41MA71TgAWsPUShJfM37uZoo8Smo
mailto:brian.stitte@brampton.ca

