ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਆਪਣੇ ਰਪਆਰਰਆਂ ਦੀ ਰੱ ਰਿਆ ਕਰੋ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱ ਚ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ 7-13 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2019
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (3 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2019) – 7-13 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ੱ ਚ ਕਈ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱ ਗ ਤੋਂ
ਸੁਰੱਰਿਆ ਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ (Fire Prevention Week) ਮਨਾ ੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ, “ਰਸਰਫ਼ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਰ ੰ ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ - ਜੇਕਰ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ।”
ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰ ਰਸ (ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ.) (Brampton Fire and Emergency
ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ
Services) (BFES), ਸ਼ਨੀ ਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਨੂੰ, ਸਟੇਸ਼ਨ 210, 10530 ਕਰੈਰਡਟਰ ਊ ਰੋਡ (Station 210, 10530 Creditview Road) ਰ ਿੇ
ਓਪਨ ਹਾਊਸ (Open House) ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸ ੇਰੇ 10 ਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਜੇ ਤੱ ਕ ਹੋ ੇਗਾ। ਸ ੇਰੇ 11 ਜੇ
ਝੰ ਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ੇਗੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕੇ ਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਲਆਉਣ ਾਲੇ ਪਰਹਲੇ 50 ਪਰਰ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ
ਰਮਲੇ ਗਾ। ਰਨ ਾਸੀ ਟਰੱ ਕ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਸ ੀ ਆਰਮਬ੍ਰੋ ਹਾਈਟਸ (Armbro Heights), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ੈਸਟ (Brampton West) ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਸੈਂਟਰ (City
Centre) ਦੇ ਗ ਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱ ਚ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ, ਸੰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ
ਬ੍ਦਲਣ ਬ੍ਾਰੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕਤੱ ਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ੱ ਿ ਰ ੱ ਚ ਜਨਤਕ ਰਸੱ ਰਿਆ ਯਤਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱ ਸਣ ਰ ੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ, www.bramptonfire.com ਤੇ ਜਾਓ
ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. (BFES) ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰਲਿੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ:


ਮਹੀਨੇ ਰ ੱ ਚ ਇੱ ਕ ਾਰ ਆਪਣੇ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ



ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ੈਟਰੀਆਂ ਬ੍ਦਲੋ



ਜੇਕਰ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ੱ ਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਨ ਾਂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਓ



ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰ ਲ ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹਨ

ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਿ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ (Healthy and Safe City)
ਰਰਹਣ ਰ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹ ਾਲੇ
ਂ ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ
“ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ, ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਤਰਜੀਹ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਰਮਾਈਡ
ਅਤੇ ਪਰਰ ਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਲਈ ਰੂਰੀ ਰਨ ਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ। ਬ੍ਚ ਕੇ ਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਓ ਅਤੇ ਜਾਣੋ ਰਕ ਅੱ ਗ ਲੱਗਣ
ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਰ ਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਗ ਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰੋ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Mayor Patrick Brown)

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰ ੰ ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਪਰੰ ਤੂ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਰ ੱ ਚ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਧੂੰ ਏ ਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਰ ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ੱ ਧ
ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰਪਆਰਰਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱ ਿਣ ਰ ੱ ਚ
ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈਏ, ਤਾਂ ਰ ੰ ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”
-

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਚੇਅਰ ਆਫ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰ ਰਸ

“ਆਪਣੇ ਰਪਆਰਰਆਂ – ਆਪਣੇ ਪਰਰ ਾਰ ਦੀ ਰੱ ਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਦਓ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰ ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਮੰ ਲ ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬ੍ਾਹਰ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹਨ। ਰਸਰਫ਼ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਰ ੰ ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਧੂੰ ਏ ਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ।”
-

ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰ ਰਸ
ਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਸ (Bill Boyes), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰ ੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ੱ ਧ ਤੇ ੀ ਨਾਲ ਧਣ ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰ ੱ ਚ ਰੱ ਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ੰ ਨ-ਸੁ ੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਾਤਾ ਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜ੍ੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)
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ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

