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 برامپٹن فائر کا کہنا ہے: اس ویلنٹائن ڈے پر چاکلیٹس کو بھول جائیں

 بہتر "آئی لو یو" نہیں کہا جا سکتاچیز سے  دوسری االرم سے بڑھ کر کسی بھی کارآمد دھوئیں کے

  

اس سال بہترین ویلینٹائن کا تحفہ تالش کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہے ہیں؟ ایک ایسا تحفہ، جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ آپ  –برامپٹن، آن 
ہے، جو آپ اپنے مقامی موجود حقیقت میں پرواہ کرتے ہیں؟ برامپٹن فائر کے پاس ایک کم خرچ اور زیادہ اثر دکھانے واال مشورہ 

 حاصل کر سکتے ہیں۔باآسانی ر سے امپروومنٹ اسٹو

 –اپنے گھر کی ہر منزل پر اور سونے کی تمام جگہوں کے باہر ایک کام کرنے والے دھوئیں کے االرم کی موجودگی نہ صرف قانون ہے 
مت پر بھی مل جتنی کم قی 20بلکہ یہ آپ کے پیاروں کی ہنگامی صورتحال میں حفاظت کرنے کا بہترین طریقہ بھی ہے۔ دھوئیں کے االرم $

کسی ہنگامی  واہ کرتے ہیں، انہیں آگ سے متعلقسکتے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں، جن لوگوں کی آپ پر
 حالت میں انتہائی اہمیت کی حامل جلد تنبیہ مل جائے گی۔

 -جائیں  ولاس سال ویلینٹائن ڈے پر وہی پرانی چاکلیٹس کو بھ بنائی ہے۔ ایک ویڈیوبرامپٹن فائر نے اس پیغام کو فروغ دینے کے لیے 
 سکتا۔ کہا جا ںی" نہویلو  یسے بہتر "آئ زیچ یدوسر یبھ یکے کارآمد االرم سے بڑھ کر کس ںیدھوئ

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

اپنے گھر کی ہر منزل اور سونے کی ہر جگہ کے باہر، کام کرنے والے دھوئیں کے االرم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ  •
میں اضافی روم کے اندر اسموک االرم بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق اسموک االرم نصب کروائیں۔ بڑے گھروں 

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

لی کمپنی کی کاربن مونو آکسائیڈ االرم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ روم کے اندر کاربن مونو آکسائیڈ االرم بنانے وا
   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۔  •
ی ہدایات کے مطابق پرانے االرموں کو اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ االرم وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی ک •

 اتارکر نئے لگوائیں۔

 اقتباسات

ترجیح ہے اور ہم جانتے ہیں کہ برامپٹن کے تمام گھر کام کرنے والے دھوئیں کے االرمز کی اّولین ہمارے رہائشیوں کی حفاظت ہماری "
پرواہ کرتے ہیں اور یقینی بنائیں کہ آپ کے اُن کی یقت میں ڈے پر اپنے پیاروں کو بتائیں کہ آپ حق ظت سے لیس نہیں ہیں۔ اس ویلنٹائنحفا

 گھر میں یہ جان بچانے والی ڈیوائس موجود ہے۔"

 میئر لنڈا جیفری  -

  

https://youtu.be/Ktf2bZnIdFs


 

 

ڈے پر اپنی زندگی میں اہم لوگوں کے بارے میں  لنٹائن"ہم جانتے ہیں کہ کام کرنے والے دھوئیں کے االرم زندگیاں بچاتے ہیں۔ اس وی
کہ آپ ان سے  وںتے ہنہنگامی صورتحال میں انہیں محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کر کے یقینی بنائیں کہ وہ جاکسی سوچیں اور آگ کی 
 محبت کرتے ہیں۔"

 یشاینڈ پبلک سروسز، مائیکل پیالس ریجنل کونسلر اور چیئر، کمیونٹی

  

سیکنڈ سے بھی کم ہو سکتے ہیں، لہذا جلدی تنبیہ آپ  60پھیلتی ہے کہ آپ کے پاس آگ سے بچ کر نکلنے کے لیے  سے ی"آگ اتنی تیز
 اور آپ کے پیاروں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ صرف کام کرنے والے دھوئیں کے االرم آپ کو وہ تنبیہ دے سکتے ہیں۔"

 فائر چیف بل بوئیز۔       -
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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  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع 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۔ ہ

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

 
 

 
  
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن
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