
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

   
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਫਾਇਰ ਪਰੀਵਨੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰਹਗੰੇਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (6 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2022) – 9 ਤੋਂ 15 ਅਕਤਬੂ੍ਰ ਤੱਕ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ 
ਿਰਰਵਰਿਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਪਰਾਯਜੋਕ ਐਨਰਬ੍ਰਜ ਗੈਿ (Enbridge Gas) ਅਤੇ ਡੋਰਮਨੋਜ 

(Dominos) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰਰਹਣ ਅਤੇ ਰਤਆਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿੱਰਿਅਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ 

ਹਫਤੇ (Fire Prevention Week) ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਨੰੂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ.) (National Fire Protection Association) (NFPA) ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ, ਇਿ ਿਾਲ ਦਾ ਰਵਸ਼ਾ ਹੈ, “ਅੱਗ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਓ!” ਇਹ ਰਵਸ਼ਾ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਅਿਾਨ 

ਪਰੰਤੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਆਿਪਾਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਰਵੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਤੋਂ 
ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਰਵੱਚ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ।  

ਘਰ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣਾ 

• ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਮ ਫਾਇਰ ਐਿਕੇਪ ਪਲਾਨ (ਘਰ ਰਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ) (Home Fire 

Escape Plan) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਲ ਰਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਿਦਾ ਅਰਿਆਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਿਾਮਹਣੇ ਬ੍ਾਹਰਲੇ ਪਾਿੇ ਰਮਲਣ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੈਅ ਕਰ ੋ

• ਹਰੇਕ ਕਮਰ ੇਰਵੱਚੋਂ ਰਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਰਕਆਂ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬ੍ਣਾਓ  

• ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਿਮੇਤ, ਕਈੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਿ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ 

• ਬ੍ਾਹਰ ਰਨਿੱਕਲੋ, ਬ੍ਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ! ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ 9-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ!ੋ   

 ਫਾਇਰ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀਕ ਦੀ 100 ਿਾਲਾ ਵਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਫਾਇਰ ਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਵਿ ੇਓਪਨ ਹਾਊਿ ਆਯੋਰਜਤ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਧੰੂਏ ਂਅਤੇ ਕਾਰਬ੍ਨ ਮੋਨੋਆਕਿਾਈਡ ਦੇ ਿੁਮੇਲ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਹਲੇ 50 ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਬ੍ਣੋ। ਫਾਇਰ ਟਰੱ ਕਾਂ ਅਤੇ ਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਓਪਨ ਹਾਊਿ 

ਮੰਗਲਵਾਰ, 11 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2022, ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜ ੇਤੱਕ 

aLocation Station 210, 10530 Creditview Road 

ਬ੍ੁੱ ਧਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2022, ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3:30 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜ ੇਤੱਕ  

Location Station 206, 7880 Hurontario Street 



 

 

ਬ੍ੁੱ ਧਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2022, ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3:30 ਵਜ ੇਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜ ੇਤੱਕ  

Location Station 207, 75 Vodden Street East 

ਵੀਰਵਾਰ, 13 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2022, ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 

Location Station 209, 2691 Sandalwood Parkway East 

ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 14 ਅਕਤਬੂ੍ਰ, 2022, ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 

Location Station 202, 280 Bramalea Road 

ਰਲੰਕ 

• ਹੋਮ ਐਿਕੇਪ ਪਲਾਨ (Home escape plan)  

• ਹੋਮ ਐਿਕੇਪ ਪਲਾਨ (ਮਲਟੀ-ਲੈਂਗਵੇਜ) (Home escape plan) (multi-language)  

 ਹਵਾਲੇ 

“ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਫਾਇਰ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀਕ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਫਾਇਰ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀਕ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਪਨ ਹਾਊਿਾਂ ਰਵੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਪਰਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਘਰ ਰਵੱਚ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ 
ਬ੍ਣਾਓ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਿੁਰੱਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ ਆਪਣੀ ਿੁਰੱਰਿਆ ਬ੍ਾਰ ੇਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਰਵੱਚ 

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਓ ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਚਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਫਾਇਰ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀਕ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਫਾਇਰ ਿਟੇਸ਼ਨ ਰਵਿ,ੇ ਿਾਡੇ ਓਪਨ ਹਾਊਿਾਂ ਰਵੱਚ ਜਾਓ!” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਘਰ ਰਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬ੍ਚ ਕ ੇਰਨਿੱਕਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਹਣੋ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਿੱਟਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ੇਹੱਦ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ। ਯਜੋਨਾ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਕ ੇਇਿਦੀ ਿਮੀਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਜ ੋਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਿਕ ੇਰਕ ਘਰ ਰਵੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ 
ਿਰਿਤੀ ਰਵੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਾਰ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਫਾਇਰ ਪਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀਕ ਦੇ 100 ਿਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਿਾਡੇ 

ਓਪਨ ਹਾਊਿਾਂ ਰਵੱਚ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਟੂਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਿੁਰੱਰਿਆ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।” 
- ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਿ (Bill Boyes), ਫਾਇਰ ਚੀਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਵਰਿਜ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Documents/English/Home%20Escape%20Plan%20-%20English.pdf
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/welcome.aspx


 

 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@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:multiculturalmedia@brampton.ca

