
 

 

 

4 ਮਈ, 2017  

ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਓ – ਤਿਆਰ ਰਹ ੋ– ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹਫ਼ਿੇ ਦ ੇਪ੍ਰਿੀ ਸਚੁਿੇ ਰਹੋ 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 6 ਮਈ ਿੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਮਈ ਿੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇ੍ਅਰਡਨੈਸ ਵੀਕ 2017 (ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹਫ਼ਿਾ 2017) ਦਾ ਤਹੱਸਾ ਬਣੋ, 
ਜਦੋਂ ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆੱਤਫਸ (City of Brampton Emergency Management Office) (ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ.) 
(BEMO) ਤਨਿੱਜੀ ਅਿੇ ਪ੍ਤਰਵਾਰਕ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂ੍ਰੇ ਸ਼ਤਹਰ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤਵਖੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। 
 

“ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਤਨਵਾਸੀ ਤਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਸਤਥਿੀ ਤਵੱਚ ਖੁਦ ਦੀ ਅਿੇ ਤਪ੍ਆਤਰਆਂ ਦੀ ਰੱਤਖਆ ਤਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਿ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ,” ਤਸਟੀ ਦੀ ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਐਡਂ ਪ੍ਬਤਲਕ ਸਰਤਵਤਸਜ ਕਮੇਟੀ (Community and Public Services Committee) ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੀਜਨਲ 
ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਈਕਲ ਪ੍ਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) ਨੇ ਤਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਕਹਾ, “ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of Brampton) ਕੋਲ ਇਸ 
ਿਰਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਸਤਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਿੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਖੇਿਰ ਤਵੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱ ਖ ਤਮਊਤਨਤਸਪ੍ਤਲਟੀ ਹਾਂ।” 
 

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹਫ਼ਿੇ ਦਾ ਤਵਸ਼ਾ ਹੈ: ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ – ਤਿਆਰ ਰਹੋ – ਸੁਚੇਿ ਰਹੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇ੍ਅਰਡਨੈਸ ਐਡਂ ਰੈਜੀਤਲਐਸਂ 
(ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਅਿੇ ਸੰਕਟ ਿੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਦੇ ਸਟੇਤਟਸਤਟਕਸ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada) ਦ ੇ2014 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਿਾਬਕ, 
ਤਸਰਫ਼ 47 ਪ੍ਰਿੀਸ਼ਿ ਕੈਨੇਡਾਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ, ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਤਜਹੀਆਂ ਵਸਿਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਦੱਤਸਆ। 
ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ. ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਕ ਹਰੇਕ ਤਨਵਾਸੀ ਪੂ੍ਰੀ ਿਰਹਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ 72-ਘੰਤਟਆਂ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕੱਟ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਤਥਿੀਆਂ 
ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵੇ। 
 

“ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਤਥਿੀਆਂ ਵਾਪ੍ਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਭਤਵੱਖ ਤਵੱਚ ਵੀ ਵਾਪ੍ਰਣਗੀਆਂ,” ਤਸਟੀ ਦੇ ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ. ਮੈਨੇਜਰ ਅਲੇਨ ਨੋਰਮੈਂਡ (Alain 

Normand) ਨੇ ਤਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਕਹਾ, “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕੱਟ ਹੋਣਾ ਤਬਜਲੀ ਜਾਣ, ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਅਿੇ ਹੋਰਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਤਥਿੀਆਂ, ਜੋ ਤਕਸੇ 
ਵੀ ਸੰਕਟ ਤਵੱਚ ਵਾਪ੍ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਿ ਅਿੇ ਸੁਰੱਤਖਆ ਨੰੂ ਤਬਹਿਰ ਬਣਾਵੇਗਾ।”  
 

ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ. ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਮਈ ਿੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਿੋਂ  ਦੁਪ੍ਤਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਿੱਕ ਓਪ੍ਨ ਹਾਊਸ ਅਿੇ ਕੈਸੀ ਕੈਂਪ੍ਬੈਲ ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 
(Cassie Campbell Community Centre) ਤਵਖੇ ਇਵੈਤਕਉਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗਹਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹਫ਼ਿੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਤਰਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਸਵਾਲ ਪੱੁ੍ਛਣ ਅਿੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਗਿ ਹੈ। ਪੂ੍ਰਾ ਹਫ਼ਿਾ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਤਵੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਿੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿੀਤਵਧੀਆਂ ਦੀ ਪੂ੍ਰੀ 
ਸੂਚੀ ਲਈ www.brampton.ca/prepared ਦੇਖੋ। 
 

ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ. ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਤਥਿੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਿੇ ਪ੍ਰਿੀਤਕਤਰਆ ਕਰਨ ਅਿੇ ਉਹਨਾਂ ਿੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਅਿੇ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਜਵੇਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਿੂਫ਼ਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਣਾ, ਖਿਰਨਾਕ ਉਛਾਲ ਅਿੇ ਤਵਸਤਿਰਿ ਤਬਜਲੀ ਕਟੌਿੀਆਂ। ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿੇ 
ਪ੍ਰਿੀਤਕਤਰਆ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ. ਕੋਲ ਜਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਤਧਆਦੇਸ਼ ਹੈ। 
 

ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਜਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਟੀ ਦੇ ਤਵਭਾਗਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਿੇ ਸਭ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਪ੍ਰਿੀਤਕਤਰਆ ਕਰਨ ਵਾਤਲਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਿਮਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ. ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਤਵਤਸਜ਼ (Fire and 

Emergency Services), ਤਸਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤਵਭਾਗ ਅਿੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਤਜਵੇਂ ਸੇਂਟ ਜੋਹਨ ਐਬਂੂਲੈਂਸ (St. John Ambulance), ਕੈਨੇਤਡਅਨ 
ਰੈਡ ਕਰੌਸ (Canadian Red Cross), ਰੀਜਨ ਆਫ ਪ੍ੀਲ (Region of Peel), ਪ੍ੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁ੍ਤਲਸ (Peel Regional Police)। 

http://www.brampton.ca/prepared


 

 

ਬੀ.ਈ.ਐਮ.ਓ. ਨੰੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪ੍ਰਿੀਤਕਤਰਆ ਸਵੈਇਛੁੱ ਕਾਂ (ਕਤਮਉਤਨਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਰਸਪ੍ੌਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ) ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ 100 ਿੋਂ ਵੱਧ 
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਿੇ ਬਹੁਿ ਮਾਣ ਹੈ।  
 

ਿੁਹਾਡੀ 72-ਘੰਤਟਆਂ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਕੱਟ ਤਵੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਿੇ ਜਾਓ: 

http://www.brampton.ca/en/residents/Emergency-Measures/Pages/Checklist.aspx 
 
 
 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇ੍ਅਰਡਨੈਸ ਐਡਂ ਰੈਜੀਤਲਐਸਂ (ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਅਿੇ ਸੰਕਟ ਿੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਦ ੇ2014 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਿੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਹੋਰ ਿੱਥ: 

 58 ਪ੍ਰਿੀਸ਼ਿ ਕੈਨੇਡਾਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਤਵੱਚ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਤਸਆ 

 48 ਪ੍ਰਿੀਸ਼ਿ ਕੈਨੇਡਾਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਵਕਲਤਪ੍ਕ ਿਾਪ੍ ਸਰੋਿ ਸੀ 
 43 ਪ੍ਰਿੀਸ਼ਿ ਕੈਨੇਡਾਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰ (ਓਨ ਹੈਂਡ) ਤਵਕਲਤਪ੍ਕ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਿ ਸੀ  
 23 ਪ੍ਰਿੀਸ਼ਿ ਕੈਨੇਡਾਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਕ-ਅਪ੍ ਜੈਨਰੇਟਰ ਸੀ 
 ਕੁਦਰਿੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਤਧਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਤਥਿੀ ਤਵੱਚ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਅਬਾਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸਭ ਿੋਂ ਪ੍ਤਹਲਾਂ ਰੇਡੀਓ 

ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਤਕ 20 ਪ੍ਰਿੀਸ਼ਿ ਲੋਕ ਟੈਲੀਤਵਜਨ 'ਿੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਿ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। 
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ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਤਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਿਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਤਵੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਤਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਿੇ ਤਵਤਵਧਿਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਿੇ ਆਪ੍ਣੀ ਤਵਸ਼ਵ-ਤਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਿਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤਵੱਚ ਸਤਥਿ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਤਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਤਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਇੱਥੇ ਰਤਹਣ ਅਿ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਤਜਹਾ ਜੁਤੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਤਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਤਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਿੇ ਨਵੀਨਿਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਿੇ Facebook 'ਿੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਿੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਤਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਤਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/en/residents/Emergency-Measures/Pages/Checklist.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
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