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ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀ ਅਤ ੇਅੱਗ ਤੋਂ ਸਰੱੁਜ਼ਿਆ ਬਾਰ ੇਸਚਤੇ ਹ ੋਜਾਓ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਕਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤ ੇਧੂਿੰ ਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਸਬਿੰ ਧੀ ਪਾਲਣਾ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਜ਼ ੱਚ  
ਸਲਾਨਾ ਪਰਗੋਰਾਮ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰ ਜ਼ਰਹਾ ਹ ੈ

 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜ਼ਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਘਰਾਂ ਜ਼ ੱਚ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਧੂਿੰ ਏ ਂਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜ਼ ਜ਼ਸ  (BFES) ਅਲਾਰਮਡ ਫਾਰ ਲਾਈਫ (ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਅਲਾਰਮ) ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਜ਼ਜਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ਕਆਂ ਜ਼ ੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਕ ਘਰ ਧੂਿੰ ਏ ਂਦੇ 
ਅਲਾਰਮਾਂ ਅਤੇ CO ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਹਨ। 
 
 

“ਅਸੀਂ ਅਜ ੇ ੀ ਦੇਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਕ ਘਰ ਜ਼ ੱਚ ਕਿੰਮ ਕਰਦੇ ਧੂਿੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ ਆਦਾ ਅਜ਼ਹਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ  ਸਨੀਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੂਜ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ,” ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ, “ਜ਼ਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਲਾਰਮਡ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਨੇ ਜ਼ਦਿਾਇਆ ਜ਼ਕ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਧੂਿੰ ਏ ਂਅਤੇ CO ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂਿੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਕਉਂਜ਼ਕ 
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੰ ਜ਼ਿਆ ਨੂਿੰ   ਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜ਼ਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਜ਼ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।”  
 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਜ਼ ੱਚ ਧੂਿੰ ਏ ਂਅਤੇ CO ਦ ੇਅਲਾਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਅਿੰਕੜੇ ਜ਼ਚਿੰ ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹਨ,” ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਜ਼ਲਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ 
ਸਰਜ਼ ਜ਼ਸ  ਦ ੇ ਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) ਨੇ ਜ਼ਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਕਹਾ, “ਅਲਾਰਮਡ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਸੁਰੱਜ਼ਿਅਤ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਕ ਕਿੰ ਮ 
ਕਰਦੇ ਅਲਾਰਮ ਜ਼ ਿੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।” 
 

2015 ਜ਼ ੱਚ, BFES ਨੇ ਲਗਭਗ 850 ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਧਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜ਼ਜੱਥੇ ਜ਼ਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ ਆਦਾ ਸਿੰ ਜ਼ਿਆ ਜ਼ ੱਚ ਘਰਾਂ ਜ਼ ੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਜ਼ਕਸੇ ਿੇਤਰ ਜ਼ ੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ 
ਦੇ ਦਰ ਾਜ਼ ਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜ਼ਜਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ ਛੱਡਣਗੇ, ਜ਼ਜਸ ਜ਼ ੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਦੱਜ਼ਸਆ ਜਾ ੇਗਾ ਜ਼ਕ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਅਲਾਰਮਡ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂਿੰ  ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ ੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 
 

ਕਈ ਮੌਜ਼ਕਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਲਾਰਮ (ਹਰੇਕ ਅਲਾਰਮ ਲਈ $25 ਦਾ ਮੱੁਲ) ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਾਲਣਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਲਆਉਣ 
ਜ਼ ੱਚ ਜ਼ਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  
 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਕਾਨੂਿੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਜ਼ ੱਚ ਇਹ  ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 
- ਸਾਰੇ ਸੌਣ  ਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮਿੰ  ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦਾ ਧੂਿੰ ਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ 

- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ ੱਚ ਬਾਲਣ ਨੂਿੰ  ਜਲਾਉਣ  ਾਲੇ ਉਪਕਰਣ (ਫਰਨੇਸ, ਗੈਸ ਡਰਾਇਰ, ਗੈਸ  ਾਟਰ ਹੀਟਰ) ਜਾਂ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਜਾਂ ਨਾਲ 
ਜੁਜ਼ੜਆ ਗੈਰੇਜ ਹੈ ਜ਼ਜਸਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੌਣ  ਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰਬਨ 
ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 



 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, BFES ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਡਰੂਮ ਜ਼ ੱਚ ਇੱਕ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 
ਦੀ ਜ਼ਬਜਲਈ ਜ਼  ਸਥਾ ਨਾਲ ਜ਼ਸੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ BFES ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ  ਾਲੀਆਂ ਜ਼ਲਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ 
ਦੀ ਜ਼ਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜ਼ ੱਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਡਾ ਸ਼ਜ਼ਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਜ਼ ਜ਼ ਧ  ੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਜ਼ਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89  ੱਿ- ੱਿ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ੱਿ- ੱਿ ਨਸਲੀ ਜ਼ਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਪਰਦਰਜ਼ਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜ਼ਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਜ਼ਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਜ਼ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜ਼ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਜ਼ਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ੀ ਨਾਲ 
 ੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਜ਼ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਜ਼ਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਜ਼ ੱਚ ਿਜ਼ੋਲਹਆ ਜ਼ਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜ਼ਸਜ਼ ਕ ਹਸੋਜ਼ਪਟਲ, ਜ਼ ਜ਼ਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਜ਼ਸਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਡੇ ਕਜ਼ਮਉਜ਼ਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ਼ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਜ਼ਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਜ਼ਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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