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 کہ وہ اسموک االرم لگوائیں اور آگ کی صورت میں گھر سے نکلنے  ارہائشیوں پر زور دینے فائر چیف 
 کے منصوبوں کی مشق کریں۔

نسی کے بعد برامپٹن فائر اینڈ ایمرج کو ہونے والی ایک خوفناک آتش زدگی 2018جنوری  8 مورخہ اوشاوا، آن، میں بروز پیر، –برامپٹن، آن 

سروسز عوام کو یاددہانی کروا رہی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے گھروں کی ہر منزل پر اور سونے کی تمام جگہوں کے باہر 

یر ہر شخص کو آگ لگنے کی صورت میں گھر سے ذئش پکہ گھر میں رہااور یہ  نے چاہیںالت میں اسموک االرم لگے ہوئے ہوچالو ح

   بحفاظت باہر نکلنے کی مشق کریں۔

 ذیل میں برامپٹن فائر کی جانب سے گھر میں آگ سے بچأو اور حفاظت کے مشورے ہیں:

 دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ االرم کے بارے میں سادہ و مفید تجاویز:

اور سونے کی ہر جگہ کے باہر، کام کرنے والے دھوئیں کے االرم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ اپنے گھر کی ہر منزل  ·

روم کے اندر اسموک االرم بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق اسموک االرم نصب کروائیں۔ بڑے گھروں میں اضافی 

 اسموک االرم لگوانے چاہیں۔
کرنے والے آالت، انگیٹھی یا منسلکہ گیراج موجود ہے، تو سونے والی تمام جگہوں کے  اگر آپ کے گھر میں ایندھن استعمال ·

باہر کاربن مونو آکسائیڈ االرم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ روم کے اندر کاربن مونو آکسائیڈ االرم بنانے والی کمپنی کی 

   ہدایات کے مطابق کاربن مونو آکسائیڈ کا االرم نصب کروائیں۔
 ہر مہینے ٹیسٹ بٹن کو دبا کر اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ االرموں کو ٹیسٹ کریں۔ بیٹریاں ہر سال تبدیل کریں۔  ·
اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ االرم وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی کی ہدایات کے مطابق پرانے االرموں کو  ·

 اتارکر نئے لگوائیں۔

 گھر میں آگ لگنے کی صورت میں باہر نکلنے کے منصوبے میں درج ذیل سادہ مراحل شامل ہیں: 

   اگر ممکن ہو، تو ہر شخص کو ہر کمرے سے باہر نکلنے کے دو راستے معلوم ہونے چاہیں۔ ·
  رکاوٹ موجود نہ ہو اور یہ راستے آسان ہونے چاہیں۔ بھی باہر نکلنے کے تمام راستوں میں کوئی ·
پ کے گھر میں کوئی معذور شخص موجود ہو، تو گھر میں آگ کی صورت میں معذور شخص کی خصوصی ضروریات کو اگر آ ·

مدنظر رکھتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ِمل کر منصوبہ تیار رکھیں۔ اس بات کا تعین کر لیں کہ چھوٹے بچوں، عمر رسیدہ 

 دد کی ضرورت ہے، کی مدد کون کرے گا۔اشخاص اور گھر کے ایسے اشخاص جن کو باہر نکلنے میں م
گھر سے باہر جمع ہونے کی کوئی جگہ مخصوص کر لیں مثًلا کوئی درخت یا کھمبا وغیرہ، جہاں پر سب لوگوں کو شمار کیا جا  ·

  سکے۔
 گھر سے باہر نکل کر موبائل فون یا کسی پڑوسی کے فون کے ذریعے فائر ڈیپارٹمنٹ کو فون کریں۔ ·
 کی صورت میں اپنے گھر سے باہر نکلنے کے منصوبے کی مشق کریں۔ لگ جانے آگ ·
 جب باہر نکل جائیں، تو باہر ہی رہیں۔ آگ کی موجودگی میں کبھی بھی بلڈنگ میں دوبارہ داخل نہ ہوں۔ ·

 :تی ہےیر ایسے لوگ جنہیں آگ کی صورت میں باہر نکلنے میں مدد درکار ہوذرٹمنٹس والی عمارتوں میں رہائش پاپا

 ر آپ کو معاونت درکار ہو، تو سپرنٹینڈینٹ یا لینڈ الرڈ کو بتائیں۔اگ ·
و ہے، تاکہ فائر ڈیپارٹمنٹ کو معلوم ہ ہوتی فائر اسسٹینس پًلن کی ان لوگوں کی فہرست میں شامل کروائیں، جنہیں معاونت درکار اپنا نام ·

 یر ہیں۔ذکہ آپ کس اپارٹمنٹ میں رہائش پ
 لیے اپنی عمارت کے فائر سیفٹی پًلن میں موجود طریقوں سے واقفیت حاصل کریں۔ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے  ·



 

 

 اقتباس:

 ہو جانا  متنبعذا جلدی سیکنڈ سے بھی کم ہو سکتے ہیں، لہ   60پھیلتی ہے کہ آپ کے پاس آگ سے بچ کر نکلنے کے لیے  ی سے"آگ اتنی تیز

 آپ کو وہ تنبیہ دے سکتے ہیں۔"ہی زندہ رہنے کے لیے اہم ہے۔ صرف کام کرنے والے دھوئیں کے االرم 

 ز۔ئیفائر چیف بل بو       -

 پر فالو کریں  BramptonFireES@ ریں یا برامپٹن فائر کو ٹوئٹر پرظہ کمًلح www.bramptonfire.comمزید معلومات کے لیے 
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لیحدہ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ع برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کام

پٹن کو ایک ایسے مربوط شہر اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برام

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔پر فالو کریں فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 
 

 
  

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca    
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