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( کے Brampton Fireکی طرف سے برامپٹن فائر ) (Insurance Board of Canadaانشورنس بورڈ آف کینیڈا )
 االرمز کا عطیہ 051لیے کاربن مونو آکسائیڈ سے متنبہ کرنے والے 

 
کاربن مونو ( Doug DeRabbie( کے ڈگ ڈی رابی )Insurance Board of Canadaانشورنس بورڈ آف کینیڈا )برامپٹن، اونٹاریو: 

( Flower City Seniors Centreاالرمز سے بھری ہوئی وین لے کر کل فالور سٹی سینیئرز سنٹر ) آکسائیڈ سے متنبہ کرنے والے
( کے Brampton Fire and Emergency Servicesبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )االرمز بطور عطیہ   021پہنچے۔ یہ 

 حوالے کیے گئے۔
 

( نے ان االرمز کو وصول کرتے وقت اپنی خوشی کا اظہار ان Michael Clark( مائیکل کالرک )Fire Chiefفائر چیف )برامپٹن کے 
( کی فراخ دلی اور ان کی طرف سے عطیہ کیے گئے Insurance Board of Canadaانشورنس بورڈ آف کینیڈا )الفاظ میں کیا "ہم 

کاربن مونو آکسائیڈ والے ان االرمز کے لیے ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہم پرامپٹن کے شہریوں کو کاربن مونو آکسائیڈ کے زہریلے اثرات 
 سے بچانے کے لیے ان االرمز کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے۔"

 
۔ایم پی پی  کے بارے میں لوگوں کو خبردار کرنے میں( کاربن مونو آکسائیڈ Insurance Board of Canadaبورڈ آف کینیڈا )انشورنس 

(MPP( ارنی ہارڈی مین )Ernie Hardemanایم پی پی ہیں جنہوں نے کاربن مونو آکسائیڈ سے متنبہ کرنے والے االرمز کو  ی( )یہ وہ
 دے رہا ہے۔ساتھ  ا( کHawkins-Gignac Foundationالزمی قرار دینے کے قانون کو متعارف کروایا تھا( اور ہاکنز گنیاک فاؤنڈیشن )

 
( کا کہنا تھا کہ "ہم نے پورے اونٹاریو میں فائر ڈیپارٹمنٹس اور میونسپیلیٹیز کو پچھلے دو سالوں میں Mr. DeRabbieمسٹر ڈی رابی )

سے زیادہ االمز فراہم کیے ہیں اور ہمارا ارادہ ہے  5,000االرمز ہدیتًہ دیے ہیں۔ ہم نے کل  21کاربن مونو آکسائیڈ سے متبنہ کرنے والے 
مل کر کاربن مونو آکسائیڈ کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنے اور اس سے بچاؤ کے سلسلے میں کام کرتے  کہ ہم تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ

 رہیں گے۔"
 

آکسائیڈ کے ( میں آنے والے لوگوں کے ساتھ گھروں میں کاربن مونو Seniors Centreآگ بجھانے والے عملے نے سینیئرز سنٹر )
 رنے کے لیے اس موقع کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔علق بات چیت کخطرات اور کاربن مونو آکسائیڈ سے بچاؤ کے مت

 
 Michael( مائیکل پالیشی )Vice-chair Fire Services( اور وائس چیف فائر سروسز )Regional Councillorریجنل کونسلر )

Palleschi 4( اور وارڈ نمبر ( کے کونسلر جیف بومینJeff Bowman بھی موقع پر موجود ) تھے۔ اس موقع پر کونسلر پالیشی
(Councillor Palleschi کا کہنا تھا کہ "یہ بات نہایت اہم ہے کہ ہم کاربن مونو آکسائیڈ والے یہ االرمز برامپٹن کے ان رہائشیوں کے )

میں اس موقع پر اور  ہمیں معلوم ہے کہ کاربن مونو آکسائیڈ کا خطرہ حقیقی اور جان لیوا ہے اورسپرد کریں جن کو اس کی ضرورت ہے۔ 
( کے دوران اس پر دی گئی خصوصی توجہ اور Carbon Monoxide Awareness Weekکاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کے ہفتے )

 لوگوں کی اس سے آگاہی سے بہت خوش ہوں۔"
 

( کے طور پر منایا Carbon Monoxide Awareness Weekنومبر کو کینیڈا میں کاربن مونو آکسائیڈ سے آگاہی کے ہفتے ) 7تا  0
 جا رہا ہے۔

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

  سے متنبہ کرنے واال االرم نصب کریں جو لوگوں  کاربن مونوآکسائیڈدرست طریقے سے کام کرنے واال ہر ایسی جگہ کے باہر
 قانون یہی کہتا ہے! –کے سونے کی جگہ ہو 

  سال تک چلنے والی بیٹریز استعمال ہو  01کاربن مونو آکسائیڈ سے متنبہ کرنے والے ایسے االرم استعمال کریں جن میں لیتھیم کی
 بیٹریاں تبدیل کریںاگر یہ دستیاب نہ ہوں تو سال میں ایک دفعہ اپنی  –رہی ہوں 

  دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ سے متنبہ کرنے والے اپنے االرمز( پر لگے ہوئے ٹیسٹ بٹنtest button کو دبا کر )

 تے رہیں۔جانچ کرسے ان کی  گیباقاعد

 9002 ربن سے پہلے بننے والے اپنے موجودہ االرمز کی جگہ نئے االرم نصب کریں۔ دھوئیں والے االرمز کی طرح کا

 مونو آکسائیڈ والے االرم المحدود مدت تک نہیں چلتے۔



 
 

 

 
 ریسورسز

 
 پیغام( کا Chief Clarkربن مونو آکسائیڈ سے متنبہ کرنے والے االرمز کے بارے میں چیف کالرک )کا -ویڈیو 

 
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  5117جس 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 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8hfvyFOo5RQ&list=PLwPpn41MA71TgAWsPUShJfM37uZoo8Smo
mailto:brian.stitte@brampton.ca

