
 
 

 

 

04 August 2016 
 

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

ਅੱਜ ਰੀਜਨ ਆੱਫ ਪੀਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਚਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਯਾਦ 
ਚਦਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਆਮ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਚਵੱਿ ਉਪਲਬ੍ਧ 
ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਈਿਾਰਕ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਸਮ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਵੱਿ, ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਯ ਨਾਈਚਟਡ ਿਰਿ (363 ਹਾਓਡਨ ਬ੍ੁਲੇਵਾਰਡ) ਵੀ 
ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰ ਪ ਚਵੱਿ ਖੱੁਲਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।  
 

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਹੁੂੰਿਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਠੂੰ ਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਏਅਰ-ਕੂੰ ਚਡਸ਼ਚਨੂੰ ਗ ਹੈ, ਟ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁਹਾਚਰਆਂ 'ਤੇ 
ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੂੰ ਮਣ ਚਫਰਨ ਦੇ ਚਨਯਮਾਂ ਚਵੱਿ ਚ ੱਲ ਚਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

 

ਸਪਰੇਅ ਪੈਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਚਦੱਤਾ ਚਗਆ ਹੈ। ਤੈਰਨ ਦ ੇਡਰਾੱਪ-ਇਨ (ਚਬ੍ਨਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ੁਚਕੂੰ ਗ ਕੀਤੇ) ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਚਸਟੀ ਦੀ 
ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੋਫੈਸਰਸ ਲੇਕ (Professor’s Lake) ਅਤੇ ਐਲਡੋਰਾਡੋ (Eldorado) ਬ੍ਾਹਰੀ ਪ ਲ ਵੀ 
ਚਨਯਚਮਤ ਕੂੰ ਮਕਾਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੱੁਲਹਦੇ ਹਨ। 
 

ਬ੍ਹੁਤ ਚਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠੂੰ ਡੇ ਰਚਹਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਚਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਬ੍ਾਹਰੀ ਗਤੀਚਵਧੀ ਨ ੂੰ  ਪਰਚਤਬ੍ੂੰ ਚਧਤ ਕਰੋ  
ਚਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਾਹਰੀ ਗਤੀਚਵਧੀ ਪਰਚਤਬ੍ੂੰ ਚਧਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਲੋਕ ਧੱੁਪ ਤੋਂ ਬ੍ਿਣ, 
ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੂੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਰਚਹਣ।  
 

ਸਿਿਨਾਂ ਨ ੂੰ   ਿੱ ਧ ਿੋਖਮ ਿ ੈ

ਬ੍ਿਰੁਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ੍ਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਸ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਚਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਅਚਜਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਚਰਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ 
ਕਰਦੇ ਰਚਹਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਵਿਾਰ ਚਵੱਿ ਅਸੁਰੱਚਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਪਾਲਤ  ਿਾਨ ਰ  
ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੂੰ ਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: 

• ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅੂੰ ਦਰ ਰੱਖੋ 

• ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਿਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ 

• ਅੂੰਦਰ ਹਵਾ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਬ੍ਣਾਈ ਰੱਖੋ  
• ਧੱੁਪ ਚਵੱਿ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਛਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ 

 

ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਚਵੱਿ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੱ੍ਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਾਹਨਾਂ ਚਵੱਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। 
 

ਪਾਣੀ ਸ ਿੱ ਚ ਿੁਰਿੱ ਸਖਅਤ ਰਿੋ  
ਚਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੁਰੱਚਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਬ੍ਾਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਚਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:  

• ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਬੱ੍ਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ 

• ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਤੈਰੋ 

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


 

 

• ਿਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾੜ ਲਗਾ ਕੇ ਚਪਛਲੇ ਚਵਹੜੇ ਦੇ ਪ ਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਿ ਨ ੂੰ  ਪਰਚਤਬ੍ੂੰ ਚਧਤ ਅਤੇ ਚਨਯੂੰ ਚਤਰਤ ਕਰੋ 

• ਪ ਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਚਵੱਿ ਜਾਂ ਬ੍ੀਿ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱ੍ਚਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਲਾਈਫ ਜੈਕੇਟ ਪਚਹਨਾਓ 

• ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਲਾਈਫਗਾਰਡ ਦੀ ਚਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ੀਿ ਅਤੇ ਪ ਲ ਿੁਣੋ 
• ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਚਵੱਿ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਬ੍ਨਾਂ ਚਨਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵੇਚਡੂੰ ਗ ਪ ਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਾਲਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਕਰ ਚਦਓ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ ਲ ਜਾਂ ਕਾੱਟੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਚਕ ਪਚਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਚਿੂੰ ਦਗੀ ਬ੍ਿਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਚਸੱਖਦੇ ਹਨ 

 
 
 

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਚਖਆ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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