
 

 

 
 2018اکتوبر  1

 سموک االرم نہیں، تو بچنے کی کوئی امید نہیں
 

 صرف کام کرنے والے سموک االرم زندگیاں بچاتے ہیں۔ -برامپٹن، آن 
 

 ہر گھر کی ہر منزل پر اور سونے کے ہر کمرے کے باہر ایک کام کرنے واال سموک االرم موجود ہونا الزمی ہے۔ 
 

( پورے برامپٹن میں جا کر اس پیغام کو عام کرے گا کہ صرف BFESاکتوبر کے درمیان برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ) 12اور  6
 بچا سکتے ہیں: سموک االرم نہیں، تو بچنے کی کوئی امید نہیںکام کرنے والے سموک االرم ہی زندگیاں 

 
 BFES  کے افسران فائر پریوینشن ویک کے شراکت داروں بشمول ڈومینوز، اولڈ نیوی، برامیلیہ سٹی سنٹر اور شاپر وارلڈ کے ساتھ مل کر

 ے۔برامپٹن کے رہائشیوں تک حفاظت کا یہ اہم پیغام پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیں گ
 

 اکتوبر، بروز جمعرات کو سٹی ہال، فائر پریوینشن ویک کے سلسلے میں ایک افتتاحی اور پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کرے گا۔ 4 
 

میں اوپن ہأوس منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے دوران  209اسٹیشن  BFESاکتوبر کو  6مورخہ بروز ہفتہ اس سال کی اہم بات یہ ہے کہ  
خاندانوں کو  50اور ٹرکوں کا معائنہ کر سکتے ہیں؛ اور آگ کی صورت میں باہر بھاگنے کا منصوبہ النے والے پہلے  شہری اسٹیشن

 سموک/کاربن مونو آکسائیڈ کے مشترکہ االرم بھی دیے جائیں گے۔
 

یے، برامپٹن میں منعقد ہونے والے فائر پریوینشن ویک اور دیگر تقریبات کے حوالے سے مزید معلومات کے ل
www.bramptonfire.com پر جائیں۔ 

 
 (NFPW سموک االرم اور آگ سے متعلق حقائق )منجانب

 2010-2014 میں آگ سے واقع ہونے والی پانچ میں سے تین اموات ایسے گھروں میں واقع ہوئیں، جن میں  وںگھر ورانکے د
 دھوئیں کے االرم یا دھوئیں کے کوئی بھی فعال االرم موجود نہیں تھے۔

  یں گھروں میں واقع ہونے والی اموات کی شرح ان گھروں میں دوگنا زیادہ تھی جن میں دھوئ 100آگ کی لپیٹ میں آنے والے ہر
 کے کارآمد یا فعال االرم نصب نہیں تھے۔

  آگ لگنے کے ایسے واقعات جن میں سموک االرم موجود تھے مگر کام نہیں کرتے تھے، ان میں نصف تعداد ایسے االرمز کی
 تھی جن میں بیٹریاں موجود نہیں تھیں یا وہ مربوط نہیں تھیں۔

  یٹریاں ختم ہو چکی تھیں۔ایک چوتھائی تعداد میں ایسے االرم موجود تھے جن کی ب 
 

 اقتباسات
 
"ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم گھروں میں لگنے والی آگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں اور اس میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں 

پریوینشن ویک کے دوران ایسی زندگیاں بچاتے ہیں اور اس  سال فائر  ہی کو بچانا بھی شامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعال سموک االرم
سرگرمیاں اور تقریبات بھرپور طریقے سے منعقد کی جا رہی ہیں جن کے ذریعے ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنے کی اہمیت کی یاددہانی 

 کرائی جائے گی۔
 میئر لنڈا جیفری  -

 
میں سے انداًزا تین اموات ایسے گھروں میں ہوتی ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمالی امریکہ میں آگ سے واقع ہونے والی پانچ  اعداد و شمار"

جن میں دھوئیں کے فعال االرم موجود نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال ہم اس پیغام کو عام کر کے اپنے شہریوں کو محفوظ بنانا چاہتے 
 بچنے کی کوئی امید نہیں"۔ ہیں کہ: صرف کام کرنے والے دھوئیں کے االرم ہی زندگیاں بچاتے ہیں۔ سموک االرم نہیں، تو

 برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز چیف جناب بِل بَوئیز -
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http://www.bramptonfire.com/


 

 

 
، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می 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 ہے اور ہماری عال
کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں 

 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 
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