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ਗ੍ਰਡੇ 3 ਦ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀ ਨੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗ੍ ਤੋਂ ਸਰੁਿੱ ਵਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਗ੍ੁਰਨੀਿ ਚਾਨਾ (Gurneev Channa) ਨੰੂ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਪ੍ਤਾ ਸੀ ਵਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਪ੍ਛਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋਮਸਟੇਡ 
ਪ੍ਬ੍ਵਲਕ ਸਕੂਲ (Homestead Public School) ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿਿੱ ਚ ਛੋਟੀ ਵਜਹੀ ਅਿੱਗ੍ ਲਿੱ ਗ੍ੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣਾ ਅਿੱ ਗ੍ ਤੋਂ 
ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਵਗ੍ਆਨ ਕੰਮ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਆਂਦਾ। 
 

ਅਿੱਗ੍ ਚਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰਕ ਘਰ ਵਿਿੇ ਪੋ੍ਰਚ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਗ੍ੁਰਨੀਿ ਦਾ ਪੰ੍ਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਜਵਗ੍ਆਸੂ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਰਵਹ ਕੇ 
ਅਿੱਗ੍ ਨੰੂ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰ ਗ੍ੁਰਨੀਿ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਿੱ ਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ (Brampton Fire and 

Emergency Services) ਦੇ ਫਾਇਰ/ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Fire/Life Safety Education Centre) ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਸੀ, ਉਸ 
ਤੋਂ ਉਸ ਨੰੂ ਪ੍ਤਾ ਸੀ ਵਕ ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਨੰੂ ਬ੍ਾਹਰ ਵਲਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਨੰੂ 9-1-1 'ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹਣਾ ਹੈ। 
 

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੱ ਗ੍ ਬ੍ੁਝਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਟਰਿੱਕਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,” ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਦੇ 
ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗ੍ੇ ਵਕਹਾ, “ਪ੍ਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਫਾਇਰ ਵਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦੇਣਾ 
ਸਚਮੁਚ ਅਿੱਗ੍ ਅਤੇ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਰਿੱ ਵਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਵਹਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ੁਰਨੀਿ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਤੋਂ ਬ੍ਹੁਤ ਿੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਬ੍ਲਕੁਲ 
ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਵਜ਼ੰਦਗ੍ੀਆਂ ਬ੍ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 
 

ਚੀਫ ਕਲਾਰਕ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਦੇ ਉਪ੍-ਮੁਿੀ ਮਾਈਕਲ ਪ੍ਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਸ਼ੁਿੱ ਕਰਿਾਰ, 3 ਜੂਨ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਤਖ਼ਤੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ੁਰਨੀਿ ਨੰੂ ਸਨਮਾਵਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿਿੇ ਇਿੱ ਕ ਸਪੈ੍ਸ਼ਲ ਅਸੈਂਬ੍ਲੀ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗ੍ੁਰਨੀਿ 
ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ੍ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਤਖ਼ਤੀ ਗ੍ੁਰਨੀਿ ਨੰੂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਤਖ਼ਤੀ ਅਿੱਗ੍ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਿਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾ 
ਲਈ ਹੋਮਸਟੇਡ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ। 
 

“ਇਹ ਗ੍ੁਰਨੀਿ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬ੍ੂਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ/ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 
ਸੈਂਟਰ ਵਿਿੇ ਵਮਲੀ ਸੀ,” ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਲੇਸ਼ੀ (Palleschi) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗ੍ੇ ਵਕਹਾ, “ਸਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਵਸਿੱ ਵਿਅਕਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਅਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।” 
 

ਗ੍ੁਰਨੀਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਿੱ ਿ ਲੈਸਨਾਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਵਿਿੱ ਚ ਵਲਆਉਂਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਿੱ ਗ੍ ਬ੍ਾਰੇ ਵਸਿੱ ਿੇ ਸਨ – ਮਹਿੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਲੈਸਨ ਭਾਿੇਂ ਅਿੱਗ੍ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਜੰਨਾ ਿੀ 
ਸੀ। ਜੇ ਅਿੱਗ੍ ਲਿੱ ਗ੍ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰ ਰਵਹਣ, ਅਤੇ ਵਫਰ 9-1-1 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

ਹਰੇਕ ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕੇ ਵਨਕਲਣ ਅਤੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵਕਸੇ ਥਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਚਾਨਾ 
ਪ੍ਵਰਿਾਰ ਲਈ, ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਿੱ ਕ ਿਿੱ ਡੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੋਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ।  
 

ਅਗ੍ਲੇ ਵਦਨ, ਗ੍ੁਰਨੀਿ ਦੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਟੀਚਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ੁਰਨੀਿ ਨੰੂ ਅਿੱਗ੍ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਇਹ 
ਮਹਿੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਲੈਸਨ ਵਸਿਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਕਸੇ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱ ਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਨਸਲੀ ਵਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪ੍ਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿਿੱ ਚ ਿਵੋਲਹਆ ਵਗ੍ਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਸਵਿਕ ਹਸੋਵਪ੍ਟਲ, ਵਿਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton


 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗ੍ਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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