ત્વરિત જાહેિાત માટે

તમાિે માટે જે સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ હોય તેનું િક્ષર્ કિો
ઓક્ટોબિ 7-13, 2019 સુધી બ્રૅમ્પટન ખાતે આગ નનવારણ સપ્તાહ હાથ ધરાશે
બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (03 ઑક્ટોબર 2019) – ઓક્ટોબર 7-13, 2019 સુધી નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન આખા શહેર ફરતે સંખ્યાબંધ ઇવેન્્સ
સાથે આગ નનવારણ સપ્તાહનું આયોજન કરશે. અ વર્ષની થીમ છે "માત્ર કાયષરત સ્મોક ઍલામ્સષ જીવન બચાવે છે – ના હોય સ્મોક ઍલામષ ના
રહે કોઇ સંભાવના".
સપ્તાહનો પ્રાિુંભ કિવા માટે બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમજણ ન્સી સર્વણસસસ (BFES) શનનવારે ઓક્ટોબર 5ના રોજ સ્ટેશન 210, 10530
ક્રેરિટવ્યુ રોિ ખાતે એક ઓપન હાઉસનું આયોજન કરશે ઇવેન્ટ સવારે 10 વાગ્યાથી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી ચાલશે જે માં સવારે 11 વાગ્યે
ધ્વજારોહણ નવનધ હાથ ધિાશે. પ્રથમ 50 પરરવારો જે ઓ હોમ એસ્કેપ પ્લાન પ્રસ્તુત કરશે તેઓ પ્રાપ્ત કરશે એક સ્મોક ઍલામષ અને બીજી
સરસ વસ્તુઓ. રહેવાસીઓ ટ્રક અને સ્ટેશનની ટૂર કરી શકશે.
આખા સપ્તાહ દિસમયાન અસનનશમનદળના સૈસનકો પર્ આમણબ્રો હાઇટ્સ, બ્રૅમ્પટન વેસ્ટ અને નસટી સેંટરનાં નવસ્તારોમાં લોકોના દ્વાર
ખટખટાવશે અને નસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાં સ્મોક અને કાબષન મોનોક્સાઇિ ‘એલામષ ઇન્સ્ટૉલ કરવા, જાળવવા અને બદલવા નવશે નનવાસીઓની
જાણકારી કેટલી છે તે વસ ષયક ડેટા ભેગો કિશે. આ માનહતી જનતાને કેળવવાનાં ભાનવ પ્રયાસોમાં જાણકારી આપવામાં મદદરૂપ થશે.

ઇવેન્ટની સુંપૂર્ણ યાદી માટે અહીં મલાકાત લો www.bramptonfire.com
BFES આપને યાદી અપાવે છે કે:



મસહનામાું એક વખત તમાિા સ્મોક ઍલામણ ચકાસી લેવા
દિ વષે બેટિીઓ બદલવી



જો 10 વર્ષ કરતા જૂ નું હોય તો નવું ઍલામષ ઇન્સ્ટૉલ કરવું



સસનસચચત કિી લો કે આપના ઘિનાું દિેક માળ પિ તેમજ તમામ સૂવાનાું સવસ્તાિોની બહાિ, કાયષરત સ્મોક ઍલામષ હોય

આગ સનવાિર્ સપ્તાહ એક મહત્ત્વપૂર્ણ પહેલ છે જે બ્રૅમ્પટનને સ્વાસ્્યપ્રદ અને સિસક્ષત શહેિ િહેવામાું મદદરૂપ થાય છે .
અવતિર્ો
"આગ નનવારણ સપ્તાહ સ્મૃનત અપાવશે કે આગ સામેની સુરક્ષા અનિમ છે . આપર્ા સહ માટે આવશ્યક સનવાિર્નાું પગલાું લેવા મહત્ત્વપૂર્ણ
છે જે થી આપર્ા ઘિ અને પરિવાિ સિસક્ષત િહી શકે. એસ્કેપ એટલેકે તયાંથી દૂર ભાગી છૂ ટવાની યોજના બનાવો અને જાણો કે આગ લાગવાના
રકસ્સામાં શું કરવું જોઇએ. તમારા પરરવાર, નમત્રો અને પાિોશીઓને પોતાના સ્મોક ઍલામષ ચકાસવા પ્રોત્સાસહત કિો."
-

મેયિ પેરિક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown)

દિિોજ આપર્ાું અસનનશમનદળનાું સૈસનકો આપર્ા જીવન અને સમલકતોને કેવું િક્ષર્ પૂરું પાડે છે તે તો આપર્ે જાર્ીએ જ છીએ અને તેની
કદિ પર્ કિીએ છીએ પિુંત આગ સિક્ષામાું આપર્ામાુંથી દિેક જર્ની પર્ ભૂસમકા હોય છે . કાયણિત સ્મોક ઍલામણ િાખવા તે આપર્ી
જવાબદાિી છે . હુ ં દરેક રહેવાસીને અનત સરક્રય રહેવા આહ્વાન કરં છુ ં . સુનનનચચત કરી લો કે આપના ઘરો અને આપ્તજનોને આગથી સુરનક્ષત
રાખવા માટે શાની આવશ્ય્કતા છે તેનાથી આપ માનહતગાર છો. જો આપર્ે સહ પોતપોતાની ભૂસમકા સાિી િીતે ભજવીશું તો જીવો બચી
શકશે."
-

રિજનલ કાઉસન્સલિ િોવેના સાન્તોસ, પ્રમુખ, કમ્યુનનટી સર્વષનસસ (Regional Councillor Rowena Santos, Chair of
Community Services)

"આખા વર્ષ દરનમયાન થોિી નમનનટો તેઓ માટે સમર્પષત કરો જે આપને માટે સૌથી વધુ મહત્ત્વ ધરાવે છે – આપનો પરરવાર. તે સુનનનચચત
કરવાની જવાબદારી આપની છે કે આપના ઘરનાં દરેક માળ પર તેમજ તમામ સૂવાનાું સવસ્તાિોની બહાિ, કાયષરત સ્મોક ઍલામષ હોય. માત્ર
કાયષરત સ્મોક ઍલામષ જીવ બચાવી શકે – કોઇ સ્મોક ઍલામષ નહીં, કોઇ સંભાવના નહીં."
-

ચીફ સબલ બોય્ઝ, બ્રૅમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમજષ ન્સી સર્વષનસસ (Chief Bill Boyes, Brampton Fire and Emergency
Services)
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કૅનિે ાના સૌથી ઝિપી નવકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાં 650,000 લોકો વસે છે અને તમાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાદષ
છે લોકો. અમને ઊજાષ મળે છે અમારા નવનવધ સમાજોમાંથી, અમે રોકાણ માટે આકર્ણનું કેન્ર છીએ અને અમે તકનનકી અને પયાષવરણીય નનવનતા તરફ દોરી જતા
પ્રવાસનું નેતૃતવ કરીએ છીએ. અમારી ભાગીદારી એવા નનરોગી શહેરના નવકાસ માટે છે જે સુરનક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook,
અને Instagram પર જોિાવ. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca.
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