
 

 

 

 65-16 2016، جون 6

 

 زندگی اور آگ سے تحفظ کے لئے فکرمند رہیں
 ساالنہ پروگرام شروع کرے گا اور دھواں االرم کی تعمیل کی معاونت کرنیواال COبرامپٹن فائر، 

 

انتہائی بات کی نہایت اہم وجوہات موجود ہیں جن کی بنا پر اونٹاریو قانون، کام کرنے والی جگہوں پر ، اونٹاریو: (Bramptonبرامپٹن )
 ( کے االرم نصب کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ زندگیاں بچاتے ہیں۔COدھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ )

 

( زندگی کے BFES)(  and Emergency ServicesBrampton Fireسروسز )فائر اینڈ ایمرجنسی  (Bramptonبرامپٹن )ہر سال، 
لئے فکرمند رہیں پروگرام کو چالتا ہے، جس کے دوران فائر فائٹرز ہمسائیہ مقامات کا دورہ کرتے ہیں اور یقینی بنانے کے لئے کہ گھروں 

 دیتے ہیں۔ کے االرمز سے موزوں طور پر تحفظ حاصل ہے، دروازوں پر دستک COکو دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ 
 

ا کہ "ہم گھر میں کام کرتے دھوئیں کے االرمز کی اہمیت کے بارے میں ہک( نے Fire Chief Michael Clarkکالرک ) کلیمائفائر چیف 
اپنے رہائشیوں افراد کو مطلع کرنے کی ضرورت کا جائزہ لینا جاری رکھتے ہیں"۔ "پچھلے سال کے زندگی کے لئے فکرمند االرم پروگرام 

ح کو ظاہر کیا ہے۔ ہم اس پروگرام کو جاری رکھے ہوئے فیصد تعمیل کی شر 50االرمز میں  COنے فعال دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ 
 ہیں کیونکہ ہم اس تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور برامپٹن کے شہریوں کی زندگی کو بچانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔" 

 

 (Bramptonبرامپٹن ) کہ، " (  نے کہاFire Chief Michael Clark) یپالش کلیسروسز، مائعالقائی کونسلر اور نائب چیئرمین، فائر 
االرم کی تعمیل سے متعلق اعداد و شمار پریشان کن ہیں"۔ "زندگی کے لئے فکرمند پروگرام یقینی  COمیں دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ 

رمز زندگیاں بچاتے بنانے کا اہم طریقہ ہے جس طرح سے ہم کام کرتے کہ برامپٹن گھروں کو تحفظ کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعال اال
 ہیں۔"

 

گھروں کا دورہ کیا، جن میں گزشتہ سالوں میں رہائشی  850نے ان عالقوں پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ تقریباً  BFESمیں،  2015
آگ لگنے کی اوسط تعداد زیادہ رہی تھی۔ فائر فائٹرز کے ایک ہمسائیگی کا دورہ کرنے سے پہلے، لوگوں کے دروازوں پر ایک چھوٹا سا 

ں گے۔ زندگی کے لئے فکرمند پروگرام کی بروشر/پرچہ چھوڑ دیتے ہیں، جس میں انہیں مطلع کیا جاتا ہیں کہ وہ جلد ہی وہاں کا دورہ کری
 اس موسم گرما میں جوالئی میں چالنے کے لئے شیڈول بندی کی جاتی ہے۔

 

چارجز( اور بیٹریاں فراہم کرنے کے ذریعے ان کے گھروں  25کئی مواقع پر، انہوں نے رہائشی افراد کی االرمز )ہر االرم کے لئے ایک $
 کی ہے۔ پروگرام کا مقصد معلوماتی اور مددگار ہونا ہے۔  کو قانونی تعمیل میں النے میں مدد

 
 اونٹاریو قانون کے مطابق، ہر گھر میں درج ذیل الزمی ہے:

 تمام سونے کی جگہوں سے باہر اور آپ کے گھر کی ہر ایک منزل پر ایک فعال دھوئیں کا االرم -
االرم، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایندھن جالنے کے گھر کے ہر ایک سونے سے باہر کی جگہ پر ایک فعال کاربن مونوآکسائڈ  -

آالت )بھٹی، گیس ڈرائر، گیس پانی کے ہیٹر( یا ایک چمنی یا اس سے منسلک گیراج ہے جس کے اندر ایک گاڑی پارک ہوتی 

 ہے۔
 

راست آپ کے گھروں آپ کے گھر میں ہر کمرے میں ایک ورکنگ االرم کی سفارش کرتا ہے۔ اگر آپ کے االرمز براہ  BFESمزید برآں، 

سالہ عمر کی حامل لیتھیم بیٹریوں کے ساتھ بجلی فراہم  10سفارش کرتا ہے کہ انہیں  BFESکے بجلی کے نظام میں وائر شدہ نہیں ہیں تو، 

 کریں۔
 

 ۔30-
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں  902جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے ( کے متعلق: notpmarBکچھ برامٹن )

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

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ  9002جس کا  (notpmarB cmvmC nrtmmatB)رامپٹن سوک ہاسپٹل کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ ب

پر جائیں  wootpmarBwCt...کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (mmBBmtp ttBio nitBa  aitaip)سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔r.maaioکو ٹوئٹر ) cmainotpmarBیا @

 

 

 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا

 (ltatBmi aarlamBBنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (cmai rr notpmarBسٹی آف برامپٹن )

200w929w.509|BtatBmiwtarlamBB@ootpmarBwCt 
 

(، tmCi soitmaiBa( وائس پریزیڈنٹ ) aaim iB neoarCسٹیون مرڈاک )

 (seoBmC eiBtamrBtپبلک ریلیشنز )

 (aBaiomomti ctBtatاینٹر پرائز کینیڈا )

 992w99.w.222موبائل:  |200w.95w.9.9آفس: 

tscromunanhsnrpretnudhdodrums 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca
mailto:smurdoch@enterprisecanada.com
mailto:smurdoch@enterprisecanada.com

