برائے فوری اجراء

اپنی انتہائی قیمتی چیز کا تحفظ کریں
بچاو کے ہفتے کا انعقاد  13 - 7اکتوبر  2019تک کیا جا رہا ہے
برامپٹن میں آگ سے
ٔ
بچاو کا ہفتہ منایا جا رہا ہے جس کے دوران
برامپٹن ،آن ( 3اکتوبر  - )2019مورخہ  13 - 7اکتوبر کے دوران برامپٹن میں آگ سے
ٔ
پورے شہر میں متعدد تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ اس سال کا مرکزی خیال یہ ہو گا "صرف فعال سموک االرم ہی زندگیاں بچا سکتے ہیں -
اگر سموک االرم نہیں ،تو بچنے کا کوئی چانس نہیں"۔
بچاو کے ہفتے کا آغاز کرنے کے لیے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ( )BFESبروز ہفتہ مورخہ  5اکتوبر کو سٹیشن ،210
آگ سے
ٔ
ہاوس کا انعقاد کرے گا۔ یہ تقریب صبح  10سے دن  1بجے تک منعقد کی جائے گی اور پرچم
اوپن
ایک
پر
روڈ
ویو
کریڈٹ
10530
ٔ
کشائی کی تقریب دن  11بجے ہو گی۔ گھر سے باہر بھاگنے کا منصوبہ النے والے پہلے  50خاندانوں کو ایک سموک االرم اور دیگر
مزیدار اشیاء بھی دی جائیں گی۔ رہائشیوں کو ٹرک اور سٹیشن کے معائنے کا موقع بھی دیا جائے گا۔
اس پورے ہفتے کے دوران فائر فائٹرز آرمبرو ہائیٹس ،برامپٹن ویسٹ اور سٹی سنٹر کے قرب و جوار کے عالقوں میں گھر گھر جا کر
دروازوں پر دستک دیں گے اور برامپٹن شہر کے رہائشیوں سے سموک اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے االرم لگوانے ،تبدیل کرنے اور انہیں
فعال حالت میں رکھنے کے حوالے سے ان کے علم کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے۔ یہ معلومات مستقبل میں عوامی معلومات کی کوششوں میں
معاون ثابت ہو گی۔
تقریبات کی مکمل فہرست کے لیے  www.bramptonfire.comمالحظہ کریں۔
 BFESآپ کو درج ذیل یاد دہانیاں کرواتی ہے:
 اپنے سموک االرمز کو مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ٹیسٹ کریں
 ہر سال بیٹریاں تبدیل کریں
 اگر کوئی سموک االرم  10سال سے زیادہ پرانا ہو گیا ہو ،تو نیا االرم لگوائیں
 اپنے گھر کی ہر منزل پر اور سونے کی ہر جگہ کے باہر کارآمد سموک االرم ضرور لگوائیں
بچاو کا ہفتہ ایک کلیدی ترغیب ہے جو برامپٹن کو تسلسل کے ساتھ ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر بنانے میں مدد دیتا ہے۔
آگ سے
ٔ
اقتباسات
بچاو کا ہفتہ ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ آگ سے تحفظ ہماری ّاولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اپنے گھر اور فیملی کو محفوظ رکھنے
"آگ سے
ٔ
کےلیے ضروری حفاظتی اقدامات اٹھانا ہم سب کے لیے نہایت اہم ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں باہر نکلنے کا ایک منصوبہ تیار رکھیں
اور یہ جانیں کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنے اہل خانہ ،دوستوں اور پڑوسیوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے سموک
االرم چیک کرتے رہیں۔"

-

براون
میئر پیٹرک ٔ

"ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے فائر فائٹرز ہر روز ہماری زندگیاں اور پراپرٹی کو بچاتے ہیں اور ہم ان کی نہایت قدر کرتے ہیں مگر آگ
سے حفاظت میں ہم سب کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ سموک االرمز کو کارآمد حالت میں رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں تمام
رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ پیشگی طور پر فعال رہیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو اپنے گھروں اور پیاروں
کو آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم سب اپنا کردار ادا کریں گے ،تو زندگیاں بچا سکتے ہیں۔"

-

ریجنل کونسلر رووینا سینٹوس ،چیئر آف کمیونٹی سروسز

"اپنی انتہائی قیمتی چیز  -اپنی فیملی کو محفوظ رکھنے کے لیے پورا سال چند منٹ کا وقت دیتے رہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے
گھر کی تمام منزلوں پر اور سونے کی تمام جگہوں کے باہر سموک االرم فعال حالت میں موجود ہونے چاہیں۔ صرف فعال سموک االرم ہی
زندگیاں بچا سکتے ہیں  -اگر سموک االرم نہیں ،تو بچنے کا کوئی چانس نہیں"۔

-

چیف بل بوائز ،برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

30-کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت
رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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