
 
 

 

 

14 ਜੁਲਾਈ 2016 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਸਿਰ ਭਰ ਸ ਿੱ ਚ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਦ ੇਿਥਾਨ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਿ ੈ

 

ਅਿੱਜ ਰੀਜਨ ਆਿੱ ਫ ਪੀਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਮੀ ਦੀ  ਧਾਈ ਗਈ ਸਚਤਾ ਨੀ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ 
ਸਦਲਾਉਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਇਿਦੇ ਿਾਰੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ ਆਮ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਿਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਪਿੁੂੰਚਾਉਣ  ਾਲੇ ਿਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਸ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਧ 
ਿਨ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਿਮ ਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਸ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਯ ਨਾਈਸਟਡ ਚਰਚ (363 ਿਾਓਡਨ ਬ੍ੁਲੇ ਾਰਡ)  ੀ 
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਪਿੁੂੰਚਾਉਣ  ਾਲੇ ਿਥਾਨ ਦੇ ਰ ਪ ਸ ਿੱ ਚ ਖੁਿੱਲਹੀ ਿੋਈ ਿੈ।  
 

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਿਤ ਪਿੁੂੰਚਾਉਣ  ਾਲੇ ਿਾਰੇ ਿਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਠੂੰ ਡਾ ਿੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏਅਰ-ਕੂੰ ਸਡਸ਼ਸਨੂੰ ਗ ਿੈ, ਟ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁਿਾਸਰਆਂ 'ਤੇ 
ਪੀਣ  ਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੂੰ ਮਣ ਸਫਰਨ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸ ਿੱ ਲ ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ।  
 

ਿਪਰੇਅ ਪੈਡ ਦਾ ਿਮਾਂ ਰਾਤ 9  ਜੇ ਤਿੱ ਕ  ਧਾ ਸਦਿੱ ਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। ਤੈਰਨ ਦ ੇਡਰਾਿੱਪ-ਇਨ (ਸਬ੍ਨਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ੁਸਕੂੰ ਗ ਕੀਤੇ) ਿਮੇਂ ਲਈ ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਟੀ ਦੀ 
 ੈਬ੍ਿਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਪਰੋਫੈਿਰਿ ਲੇਕ (Professor’s Lake) ਅਤੇ ਐਲਡੋਰਾਡੋ (Eldorado) ਬ੍ਾਿਰੀ ਪ ਲ  ੀ 
ਸਨਯਸਮਤ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਿਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਿੱਲਹਦੇ ਿਨ। 
 

ਬ੍ਿੁਤ ਸਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠੂੰ ਡੇ ਰਸਿਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿੁਝਾ ਾਂ ਲਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ  ੈਬ੍ਿਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਬ੍ਾਿਰੀ ਗਤੀਸ ਧੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਸਤਬ੍ੂੰ ਸਧਤ ਕਰੋ  
ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਾਿਰੀ ਗਤੀਸ ਧੀ ਪਰਸਤਬ੍ੂੰ ਸਧਤ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ  ੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਲੋਕ ਧੁਿੱ ਪ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ, 
ਬ੍ਿੁਤ ਿਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੂੰਡੀਸ਼ਨ  ਾਲੀਆਂ ਥਾਂ ਾਂ 'ਤੇ ਰਸਿਣ।  
 

ਸਜਿਨਾਂ ਨ ੂੰ   ਿੱ ਧ ਜਖੋਮ ਿ ੈ

ਬ੍ਿਰੁਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਿੱ ਸਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਿ ਜੋਖਮ ਿੈ, ਅਤੇ ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਉਿ ਅਸਜਿੇ ਦੋਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਸਰ ਾਰ ਦਾ ਿਾਲ ਪਤਾ 
ਕਰਦੇ ਰਸਿਣ ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਸ ਚਾਰ ਸ ਿੱ ਚ ਅਿੁਰਿੱ ਸਖਅਤ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ।  
 

ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰ  
ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੂੰ ਡਾ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਿੁਝਾਅ: 

• ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਦਰ ਰਿੱ ਖੋ 

• ਬ੍ਿੁਤ ਿਾਰਾ ਤਾਿਾ ਪਾਣੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰੋ 

• ਅੂੰਦਰ ਿ ਾ ਦਾ ਪਰ ਾਿ ਬ੍ਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ  
• ਧੁਿੱ ਪ ਸ ਿੱ ਚ ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ ਅਤੇ ਛਾਂ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰੋ 

 

ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਸ ਿੱ ਚ, ਕਦੇ  ੀ ਬ੍ਿੱ ਸਚਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰਾਂ ਨ ੂੰ   ਾਿਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ। 
 

ਪਾਣੀ ਸ ਿੱ ਚ ਿਰੁਿੱ ਸਖਅਤ ਰਿ ੋ 
ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਿੁਰਿੱ ਸਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਬ੍ਾਰੇ  ੀ ਯਾਦ ਸਦ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ:  

• ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਿ-ਪਾਿ ਿਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਬ੍ਿੱ ਸਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰਿੱ ਖੋ 

• ਕਦੇ  ੀ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਾ ਤੈਰੋ 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Emergency-Measures/Pages/article.aspx/6/


 

 

• ਚਾਰੇ ਪਾਿੇ  ਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਪਛਲੇ ਸ ਿੜੇ ਦੇ ਪ ਲਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਿੁੂੰਚ ਨ ੂੰ  ਪਰਸਤਬ੍ੂੰ ਸਧਤ ਅਤੇ ਸਨਯੂੰ ਸਤਰਤ ਕਰੋ 

• ਪ ਲ  ਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਬ੍ੀਚ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਿੱ ਸਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਈਫ ਜੈਕੇਟ ਪਸਿਨਾਓ 

• ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ  ਾਲੇ ਬ੍ੀਚ ਅਤੇ ਪ ਲ ਚੁਣੋ 
• ਜਦੋਂ  ਰਤੋਂ ਸ ਿੱ ਚ ਨਾ ਿੋਣ ਤਾਂ ਸਬ੍ਨਾਂ ਸਨਗਰਾਨੀ  ਾਲੇ  ੇਸਡੂੰ ਗ ਪ ਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਾਲਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਕਰ ਸਦਓ 

• ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਪ ਲ ਜਾਂ ਕਾਿੱਟੇਜ ਿੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਸਕ ਪਸਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਸਿੂੰ ਦਗੀ ਬ੍ਚਾਉਣ ਦੇ ਿੁਨਰ ਸਿਿੱਖਦੇ ਿਨ 

 
 
 

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਿੁਰਿੱ ਸਖਆ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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