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 برامپٹن فائر جانیں بچانے کے لیے بڑا ڈیٹا استعمال کر رہا ہے

آگ سے ( اپنی عوامی آگاہی کی کوششوں کو آگے بڑھانے اور برامپٹن میں BFESبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ) –برامپٹن، آن 
 حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے بڑا ڈیٹا استعمال کر رہا ہے۔

نے اس  BFES –اپنے پاس موجود ریکارڈز، اینوائیرونکس ڈیٹا اور دیگر جدت پسند ٹیکنالوجیوں کے ایک امتزاج کو استعمال کرتے ہوئے 
۔ بہت کچھ ، کس وجہ سے لگ رہی ہے اور مزیدکہ برامپٹن میں آگ کہاں لگ رہی ہےخاطر خواہ سمجھ بوجھ حاصل کر لی ہے بارے میں 

ہوتے ہیں اور اس شرح  رونما نے تین ایسے عالقوں کی شناخت کی ہے، جہاں پر آگ لگنے کے زیادہ واقعات BFESخصوصی طور پر، 
 کو کم کرنے کے لیے ایک پانچ سالہ منصوبے کا خاکہ تیار کر لیا ہے۔

اپنگ نٹر شج ہل اور برامیال سٹی سحصہ میں آرم برو ہائیٹس، وسطی مغربی برامپٹن میں ر   شہر کے جنوبی وں میں شامل ہیںتین ہدفی عالق
شات کی کہانی سنانے کے لیے، برامپٹن فائر در ان سے متعلقہ آگ سے حفاظت کے خان تین عالقوں او۔ مال کے ساتھ جڑے ہوا، سٹی سنٹر

یہ پریزینٹیشن کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس کے ذریعے قابل رسائی ہے اور اس کے  تیار کی ہے۔ نقشے پر مبنی، ایک بصری پریزینٹیشننے 
 پس منظر کا ڈیٹا ہر کسی کے لیے کھال ہے۔

، جو برامپٹن کے رہائشی عالقوں کے ہیں مرتبہ آگ کے واقعات دیکھے گئے 250ا درمیان، ان عالقوں میں تقریب  کے  2017اور  2012
ج میں باربی کیو کرنا یرافیصد کچن میں شروع ہوئے۔ گ 40اور  30۔ آگ کے ان واقعات میں سے بنتے ہیںفیصد  32تمام واقعات میں سے 

 ۔اس کی اہم وجوہات تھیںنکنا بھی سگریٹ نوشی کی چیزوں کو پھییا کھانا پکانا اور غیر مناسب طریقے سے 

میں ہر سال اونچی عمارتوں  GTAہیں اور عمومی طور پر،  موجود رہائشی عمارتیں بلندکچھ ہدفی عالقوں میں بڑی تعداد میں کئی منزلہ 
وں کی چی رہائشی اپارٹمنٹ والی عمارتمیں کئی منزلہ اون میں آگ کے واقعات میں ایک سے دو فیصد تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ برامپٹن

 فیصد بنتے ہیں۔ 16مگر ان جگہوں پر آگ کے واقعات رہائشی عمارتوں میں آگ کے تمام واقعات کا ہے   88صرف تعداد 

BFES  کا ہدف اگلے پانچ ، جس دیا ہے کے ذریعے وںاور آگ سے بچأو کی کوشش مہم عوامی آگاہی ایک شاندار پر ردعملاس مسئلے نے
ے خطرات اور دھوئیں سال کے دوران ان عالقوں میں واقعات کی تعداد کو کم کرنا تھا۔ کلیدی پیغامات میں نگرانی کے بغیر کھانا پکانے ک

 کی اہمیت شامل ہے۔  کے فعال االرم

 طریقوں سے ترغیبی کوششیں بڑھا دی ہیں:نٹر میں درج ذیل ج ہل اور سٹی سنے آرم برو ہائیٹس، ر   BFESپچھلے چھ مہینوں کے دوران، 

 عالقے کے حساب سے سماجی میڈیا پر اشتہارات 

 اتاور کمیونٹی کے مقامات پر اشتہار کی دکانوں مقامی پرچون 

  فائر ٹرک پر پیغامات 

 وں کی تنصیبمیں ٹیلیویژن اسکرین وںکئی منزلہ اونچی عمارتوں کی البی 

 اور کمیونٹی کے جمع ہونے کی جگہوں کا دورہ کرنا وںگھروں، اپارٹمنٹس، اسکول 

 کمیونٹی کی تقریبات میں حصہ لینا 

  

افتہ لیول ون فائر سیفٹی ایجوکیٹر کے برابر تربیت یافتہ ہیں۔ آگ سے بچأو کے افسران حفاظتی معائنوں یٹر ایک سند برامپٹن کے تمام فائر فائ
 پر توجہ دے رہے ہیں۔ وغیرہ ئرز ہومزرے کی زد میں جگہوں، جیسا کہ سیناور خطکو بڑھا رہے ہیں، کئی منزلہ اونچی عمارتوں 

http://arcg.is/bKTmu


 

 

دی جا چکی ایلیمنٹری اور ہائی اسکول کے طلباء کے سامنے آگ سے حفاظت کی پریزینٹیشنز  7,000ا ابھی تک، ان تین عالقوں میں تقریب  
سے  1,000اور  ںے کے لیے مخصوص معلومات پہنچائی گئیسے زائد کئی منزلہ اونچی عمارتوں والی رہائشوں تک عالق 2,500ہیں۔ 

 کی ہے۔ چیت زائد کئی منزلہ عمارتوں کے رہائشیوں نے آگ سے حفاظت کے متعلق آگ بجھانے والے افسران سے بات

ئے مہربانی آگ سے حفاظت کے متعلق مزید معلومات کے لیے، براآنے والے مہینوں میں مزید عوامی آگاہی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ 
www.bramptonfire.com مالحظہ کریں  

 مشورے: سادہ مفیدآگ سے حفاظت کے 

  رہیں اور غنودگی کی حالت میں کھانا نہ پکائیں۔موجود کھانا پکاتے ہوئے ہمیشہ کچن میں 

  کر استعمال نہ کریں۔ک  کوئی یا دیگر  نہ کریں راج میں باربی کیویبھی اپنے گکبھی 

  اپنے گھر کی ہر منزل اور سونے کی ہر جگہ کے باہر، کام کرنے والے دھوئیں کے االرم لگوائیں۔ 

 م نصب اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ روم کے اندر اسموک االرم بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق اسموک االر
 کروائیں۔ 

  ہر مہینے ٹیسٹ بٹن کو دبا کر اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ االرموں کو ٹیسٹ کریں۔ بیٹریاں ہر سال تبدیل کریں۔ 

  کی ہدایات کے مطابق پرانے االرماسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ االرم وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی 
 کر نئے لگوائیں۔ اتار

  ایش ٹریز استعمال کریں۔ زیادہ گہرائی والیرہیں اور  اپ تمباکو نوشی کرتے ہیں، تو چوکنآاگر 

  

 اقتباسات:

"برامپٹن فائر اپنے شہر میں آگ سے حفاظت کے خدشات کی شناخت اور بچأو کرنے کے لیے حکمت عملیاں تیار کرنے کے لیے ٹولز اور 
ر کینیڈا میں رہنما کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے رہائشیوں کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھ

 ترجیح ہے اور میں آنے والے ہفتوں میں برامپٹن فائر کی حفاظت سے متعلق آگاہی کی کوششوں کے لیے پرجوش ہوں۔"

 میئر لنڈا جیفری  -

 

قوں میں ہی نہیں، بلکہ صرف ہدفی عال –ہیں  عثبا ابھی برامپٹن میں خدشے کبھی "بغیر نگرانی کے کھانا پکانا اور دھوئیں کے االرم ا
یں۔ ہم جانتے ہیں کہ دھوئیں کے فعال االرم جانیں بچاتے ہیں؛ یقینی بنائیں کہ آپ انہیں اپنے گھر کی ہر منزل پر سونے کی مپورے شہر 

 کو اکیال نہ چھوڑیں۔"ائیں اور کبھی بھی کھانا پکاتے ہوئے کھانے وتمام جگہوں کے باہر لگ

 یشنسلر اور چیئر، کمیونٹی سروسز، مائیکل پیالسریجنل کو

  

ہماری کمیونٹی کا خطرے کی کمی کا منصوبہ ہمارے لیے ترجیحی منصوبہ ہے۔ مجھے اعتماد ہے کہ ان تین کلیدی عالقوں کو مرکز توجہ 
 ہو گا۔"مرتب برامپٹن کے رہائشیوں کی زندگیوں پر مثبت اثر رکھتے ہوئے تربیت اور عوامی آگاہی کے لیے ہماری اضافی کوششوں کا 

 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۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
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 شہر 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   

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
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