
 

 

 

4 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 

 

ਕੀ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕ ੇਨਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਨਤਆਰ ਹੈ? ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਰੱੁਨਿਆ ਹਫ਼ਤਾ (ਫਾਇਰ 
ਪ੍ਰੀਵਨੈਸ਼ਨ ਵੀਕ) ਦ ੇਸਨੇੁਹ ੇਦ ੇਮਤੁਾਬਕ “ਹਰਕੇ ਪ੍ਲ ਮਹੱਤਵਪ੍ਰੂਣ ਹ!ੈ” 

 
ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਨਿਤੀ ਨਵੱਚ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਲ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਸੁੰਕਟਕਾਲ ਦੀ ਸਨਿਤੀ ਨਵੱਚ, ਨਤਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਨ ੁੰ ਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ 
ਨਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਤਆਰ ਰੱਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਨਾ ਨਤਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ (8-14 ਅਕਤੂਬਰ), ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਵਨਸਜ (Brampton Fire and 

Emergency Services) (ਬੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ.) (BFES), ਪੂ੍ਰੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਨਵਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਨਹ ਨਰਹਾ ਹੈ: “Every Second 

Counts – Plan Two Ways Out (ਹਰੇਕ ਪ੍ਲ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਹੈ – ਬਾਹਰ ਨਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਦੋ ਰਸਨਤਆਂ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ)!” ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (National Fire Protection Association) (ਐਨ.ਐਫ.ਪ੍ੀ.ਏ.) (NFPA) ਦੇ ਹੁਣੇ ਨਜਹੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਿਣ ਨਵੱਚ 
ਪ੍ਾਇਆ ਨਗਆ ਨਕ ਅੱਧੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀ। 
 

ਘਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ: 

 ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਨਕਾਸ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਵਾਲਾ 
ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਓ। 

 ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਘਰ ਨਵੱਚ ਅੱਗ ਸਬੁੰ ਧੀ ਆਪ੍ਣੀ ਨਡਰਲ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੁੰ  ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਨਦਨ ਨਵੱਚ ਸੁੰਚਾਨਲਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਰਸਨਤਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰੋ।  

 ਬੱਨਚਆਂ ਨੂੁੰ  ਨਸਿਾਓ ਨਕ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹ ਿੁਦ ਹੀ ਨਕਵੇਂ ਬਚ ਕੇ ਨਨਿੱਕਲਣ। 
 

ਬੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. (BFES) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਸੁਰੱਨਿਆ ਸਬੁੰ ਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂ੍ਰੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਿਾਨਾਂ 
ਨਵਿੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਡੋਨਮਨੋ (Domino) ਸਮੇਤ।   
 

ਡੋਨਮਨੋ ਪ੍ੀ ਾ ਨਾਈਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨਜੱਿੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡੋਨਮਨੋ ਪ੍ੀ ਾ ਨਡਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਡੋਨਮਨੋ ਪ੍ੀ ਾ ਨਾਈਟ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੁੰ  ਹੈ। 
 

ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੁੰ , ਨਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਲਾਈਟਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਨਟੁੰਗ 
(ਨਕੱਕ-ਆਫ)  ਦਾ ਅਤੇ ਝੁੰਡਾ ਲਨਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨਵੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptonfire.com  'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਅੱਗ ਸਬੁੰ ਧੀ ਹੋਰ ਤੱਿ (ਐਨ.ਐਫ.ਪ੍ੀ.ਏ. (NFPA) ਦ ੇਸਰਵੇਿਣ ਤੋਂ): 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.bramptonfire.com/


 

 

 2010—2014 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 338 ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘਰ ਨਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਰਪੋ੍ਰਟ ਕੀਤੀ 
 ਨਰਪੋ੍ਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਨਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 

ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਘਰ ਨਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ੁੰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘੁੰ ਨਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 
ਨਰਪੋ੍ਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 

 2010-2014 ਨਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ੁੰਜ ਮੌਤਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਨਤੁੰ ਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨਜਹਨਾਂ ਨਵੱਚ ਧੂੁੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ 
ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਧੂੁੰ ਏ ਂਦੇ ਅਲਾਰਮ ਿਰਾਬ ਸਨ 

 ਿਾਣਾ ਪ੍ਕਾਉਣ ਸਬੁੰ ਧੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਰ ਨਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਮੱੁਿ ਕਾਰਨ ਹਨ 

 

ਹਵਾਲੇ: 

 

“ਸਾਡੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਸੁੰਕਟਕਾਲੀ ਸਨਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਕਨਰਆ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੁੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਨਕਆਂ ਨੂੁੰ  ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੀ 
ਸਾਨਰਆਂ ਦੀ ਨ ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਨਿਤੀ ਨਵੱਚ ਸਾਡੀ ਿੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਨਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਨਿਆ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਨਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂ੍ਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੁੰ  ਸਾਨਰਆਂ ਨੂੁੰ  ਨਤਆਰ ਰਨਹਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ – ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਦੇਿੋ, ਤਾਂ ਉੱਿੇ  ਰੂਰ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।”  
ਮੇਅਰ ਨਲੁੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਨਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 
ਬਚਣ ਅਤੇ ਨਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਲ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਜਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰਨ 
ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੁੰ  ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੁੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਪ੍ਆਨਰਆਂ ਨੂੁੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਨਿਅਤ ਿਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ।” 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਐਡਂ ਪ੍ਬਨਲਕ ਸਰਨਵਨਸਜ ਦੇ ਮੁਿੀ ਮਾਈਕਲ ਪ੍ਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) 

 

“ਅੱਜਕੱਲ ਘਰ ਨਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਨਕਤੇ ਵੱਧ ਤੇ ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧੂੁੰ ਏ ਂਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਨਵੱਚ ਬਚ ਕੇ ਨਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਦੋ ਨਮੁੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਹਰੇਕ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨਨਵਾਸੀ ਅੱਜ 
ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਅਨਭਆਸ ਕਰੇ।” 
ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਨਵਨਸਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਪ੍ੀਟਰ ਗਾਟੋ (Peter Gatto) 
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ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਨਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਨਵੱਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸੁੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਨਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵਨਵਧਤਾ ਸਾਨੂੁੰ  ਵੱਿਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਨਵੇਸ਼ ਨੂੁੰ  ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਨਵਸ਼ਵ-ਨਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੁੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵੱਚ ਸਨਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਨਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਿੇ ਰਨਹਣ ਅਤ ੇਕੁੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਜਹਾ ਜੁਨਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਨਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੁੰ  ਅੱਗੇ ਨਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੁੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੁੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 

 

 

 

 

 

 

ਲੀ ਾ ਕੌਕਸ (Lisa Cox) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.2028 |  lisa.cox@brampton.ca 
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