
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

                 

ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਰੱੁਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ 3 ਤੋਂ 9 ਅਕਤਬੂਰ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021) – 3 ਤੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ (Brampton Fire and 

Emergency Services), ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦ ੇਪਰਾਯੋਜਕ ਐਨਰਬਰਜ ਗੈਸ (Enbridge Gas), ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤੋਂ 
ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਹਫ਼ਤਾ (Fire Prevention Week) ਮਨਾ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਰਜਿੇਂ ਰਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ.) (National Fire Protection Association) (NFPA) ਿੱਲੋਂ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਾ ਹੈ, “ਫਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ!” ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ 

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਅਲਾਰਮ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ, ਰਜੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਿਾਰ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਦੀ ਅਿਾਜ, ਦ ੋ

ਿਾਰ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਦੀ ਅਿਾਜ ਅਤੇ ਬੀਪਸ ਦ ੇਰਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਿਤੀਆਂ ਿਾਸਤੇ ਰਤਆਰ ਰਹੋਗੇ।  

• ਲਗਾਤਾਰ ਰਤੰਨ ਿਾਰ ਤੇਜ ਬੀਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਧੰੂਆਂ ਉੱਠ ਰਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ ਅਤੇ 
9-1-1 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ 

• ਹਰੇਕ 30 ਜ਼ਾਂ 60 ਸਰਕੰਟ਼ਾਂ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਿਾਰ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਦੀ ਅਿਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਬੈਟਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਬਦਲਣਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ 

• ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਦੀ ਅਿਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਕ ਅਲਾਰਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਨਟ ਬਦਲਣਾ ਲਾਜਮੀ 
ਹੈ। ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲ਼ਾਂ ਰਿੱਚ ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਸਾਰੇ ਅਲਾਰਮ ਬਦਲੋ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਅਲਾਰਮ, ਸੰਿੇਦੀ ਜ਼ਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਪਰਰਿਾਰ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਰਿਅਕਤੀ ਸੁਣਨਯੋਗ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਅਿਾਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨ਼ਾਂ ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿੱਚ ਸੂਰਚਤ ਕਰਨ 

ਿਾਸਤੇ ਰਿਜੁਅਲ ਅਲਾਰਮ ਜ਼ਾਂ ਰਿਜੁਅਲ ਅਲਰਰਟੰਗ ਰਸਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
 

ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਸੁਰੱਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਿ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਕ ਸੁਰੱਰਿਆ ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ ਨੰੂ Twitter, Facebook, ਅਤੇ YouTube ਤ ੇਫਾੱਲੋ ਕਰੋ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਰਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਬਕ ਸਰਹਯੋਗ ਿਾਸਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਪਰੀਿੈਨਸ਼ਨ ਿੀਕ ਦੇ 
ਪਰਾਯੋਜਕ, ਐਨਰਬਰਜ ਗੈਸ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ। ਹਰ ਕੋਈ ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਦ ੇਲੋਕ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਦੇ ਅਸਾਨ ਪਰੰਤੂ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਹਿਾਲੇ 

 

“ਅੱਗ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਦ ੇਇਸ 

ਹਫ਼ਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹ਼ਾਂ ਰਕ ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਰਿਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਿਾਸਤੇ, ਸੁਰੱਰਿਆ ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਿੋ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

https://twitter.com/BramptonFireES
http://www.facebook.com/BramptonFire
https://www.youtube.com/user/BramptonFD


 

 

 

“ਸੁਰੱਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹ਼ਾਂ ਰਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਬਾਰੇ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਰਿਆ ਦੀਆਂ 
ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਰਕਉਂਰਕ ਉਹ ਰਜੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਧੰੂਏ ਂਦ ੇਅਲਾਰਮ ਰਜੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹ਼ਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੋਣ 

ਿਾਲੀਆਂ ਮੌਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟ਼ਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਰਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੰੂਏ ਂਦੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਲਾਰਮ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੱਿ-ਿੱਿ 

ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਢੁੱ ਕਿੀਂ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਘਰ ਦ ੇਹਰ ਰਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣ ੇਅਲਾਰਮ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿਾਜ਼ਾਂ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਕ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਰਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।” 
- ਰਬਲ ਬੋਏਸ (Bill Boyes), ਫਾਇਰ ਚੀਫ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰ਼ਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕ਼ਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ, ਲੋਕ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹ਼ਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
  
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਪਰਭਜੋਤ ਕੈਂਿ (Prabhjot Kainth) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
 
 

 

 

 

 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:Prabhjot.Kainth@brampton.ca

