
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

இந்த ெிடுமுறைப்பருெத்தில் தீயினால் ஏற்படும் ஆபத்திலிருந்து பாதுகாப்பாக 

இருக்கும்படி ப்ராம்ப்ட்டன் தீயறைப்பு மற்றும் அெசர சசறெகள் அறமப்பு 

நிறனவூட்டுகிைது  

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 15, 2021) – ெிடுமுறை நாட்கள் மிக சமீபமாக ெந்துெிட்ட நிறையில், 

தீயிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பறத தங்கள் தறையாய கடறமயாக ஒவ்வொருெரும் கருத செண்டும் 

என்பறத, ப்ராம்ப்ட்டன் தீயறைப்பு மற்றும் அெசர சசறெகள் அறமப்பு ஊக்குெிக்கிைது. 

• நிஜமான கிைிஸ்துமஸ் மரங்களுக்கு நீர் ஊற்ைி மரத்தின் அடிப்பாகம் நிறைய தண்ைீர் 

இருக்குமாறு பார்த்துக்வகாள்ளவும் 

• உங்களுறடய வசாந்த மற்றும் உங்கள் ெிருந்தினர்களின் பாதுகாப்பிற்காக, குடும்பங்கள் கூடி 

மகிழ்ெதற்கு முன்பாகசெ, அறனத்து புறக மற்றும் கார்பன் சமானாக்றைடு ொயு கண்டைியும் 

அைார சாதனங்கள் செறை வசய்கின்ைனொ என சசாதித்து ெிடவும் 

• ெிடுமுறைக்காை அைங்கார ெிளக்குகள் அெற்றுக்வகன நீட்டிக்கப்பட்ட மின்சார கம்பிகள் 

அறனத்றதயும் சசாதித்து அெற்றுக்கு அதிக சுறம ஏைாமல் இருப்பறத உறுதி வசய்யவும்; அறெ 

உாிந்து பிாிந்து இருந்தாசைா அல்ைது சசதமாகியிருந்தாசைா அகற்ைிெிடவும் 

• வெப்பமூட்டும் சாதனங்கள், எாியும் வமழுகுெர்த்திகள் சபான்ை சுொறைகள், அடுப்பு அல்ைது 

றகயில் எடுத்துச் வசல்ைக்கூடிய ஹீட்டர் ஆகியெற்ைில் இருந்து, அறனத்து அைங்கார 

வபாருட்கறளயும், குறைந்தது 1 மீட்டர் (3 அடி) தூரம் தள்ளி றெக்கவும் 

• ஒரு அறைறய ெிட்டு வெளிசயறும்சபாசதா அல்ைது உைங்கச் வசல்லும் முன்பாகசொ 

எாிந்துவகாண்டிருக்கும் வமழுகுெர்த்தி ஏசதனும் உள்ளதா என பார்த்துச் வசல்ைவும்; மாைாக 

சபட்டாியினால் ஒளிரும் ெிளக்குகறள உபசயாகிக்கவும் 

• வீடுகளில் தீப்பிடிப்பது என்பது வபரும்பாலும் சறமயல் வசய்யும்சபாதுதான் ஏற்படுகின்ைது. 

சறமயல் வசய்யும்சபாது சறமயைறையிசைசய இருக்கவும் மற்றும் கெனச்சிதைறைத் தெிர்க்கவும். 

இந்தப் பருெத்தின்சபாதும்கூட, சகாெிட்-19 க்கு எதிரான சபாாில் சுொதீனமாக இருக்குமாறு 

ப்ராம்ப்ட்டன் தீயறைப்பு மற்றும் அெசர சசறெகள் அறமப்பு குடியிருப்புொசிகளுக்கு நிறனவு 

படுத்துகிைது; நல்ை றக சுகாதாரத்றதப் சபணுெது, உங்களுக்கும் மற்ைெர்களுக்கும் இறடயில் சமூக 

இறடவெளி ெிடுெது மற்றும் இந்த இறடவெளிறயப் சபை முடியாத இடங்களில் முக கெசம் அைிெது 

ஆகியெற்றைத் வதாடரவும். 

 

ெிடுமுறை நாட்கள் முழுெதற்குமான தீப்பாதுகாப்பு பற்ைிய குைிப்புகளுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் தீயறைப்பு 

மற்றும் அெசர சசறெகள் அறமப்பிறன Twitter, Facebook, மற்றும்YouTube ஆகியெற்றைப் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBramptonFireES&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8d31b2077733462b30ea08d9bfed4bb3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637751848160292522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SPfvtwyD3SukpslIzxqRULBYIv%2BMaqfmZhCbbJZzUsk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBramptonFire&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8d31b2077733462b30ea08d9bfed4bb3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637751848160302517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cTHSyedyulIVhKDGxZaKOmttTHGFNNEiUVMrIQDOo54%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FBramptonFD&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C8d31b2077733462b30ea08d9bfed4bb3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637751848160312511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RCGEPRU6dm6o3jfqV2r8nzVGrECzChsSrLw2G0MH0Yc%3D&reserved=0


 

 

பின்பற்ைவும் அல்ைது அெர்களின் 12 நாட்களுக்கான தீ பாதுகாப்பு பற்ைி அைிய ெருறக தரவும்: 

bramptonfire.com. 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

”அறனத்து ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களும் ெிடுமுறைறயப் பாதுகாப்பாகக் வகாண்டாடுமாறு நான் 

ஊக்குெிக்கிசைன். இது குடும்பம் மற்றும் வகாண்டாட்டத்திற்கான சமயமாகும், சமலும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

தீயறைப்பு மற்றும் அெசர சசறெ அறமப்பினாின் இந்த முக்கியமான உதெிக்குைிப்புகறளப் 

பின்பற்றுெதன் மூைம், இது பாதுகாப்பானது என்பறதயும் உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ளைாம்.” 

- சபட்ாிக் ப்ரவுன், சமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு ஆசராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாகும். ப்ராம்ப்ட்டன் தீயறைப்பு 

மற்றும் அெசர சசறெகள் அறமப்பின் 12 நாட்களுக்கான தீ பாதுகாப்பு உதெிக்குைிப்புகறளப் 

பின்பற்றுெதன் மூைம், இந்த ெிடுமுறைக் காைத்தில் உங்கள் குடும்பத்தினறரயும் நண்பர்கறளயும் 

பாதுகாப்பாக றெத்திருக்கைாம். இந்த ஆண்டு ெிடுமுறை நாள் ெிஷயங்களுக்கான பட்டியலில் தீ 

பாதுகாப்றப முதலிடத்தில் றெக்குமாறு அறனெறரயும் ஊக்குெிக்கிசைன். 

- வராவீனா சான்ட்சடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; தறைெர், சமூக சசறெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

"மற்வைாரு சொைான ஆண்டிற்குப் பிைகு, ெிடுமுறை நாட்களில் குடும்பம் மற்றும் 

நண்பர்களுடன் இறைெறத நாம் அறனெரும் எதிர்பார்த்துக் வகாண்டிருக்கிசைாம். இந்த 

சமயம் செடிக்றக மற்றும் பண்டிறககள் நிறைந்ததாக இருந்தாலும், தீயிலிருந்து பாதுகாப்பாக 

இருப்பதுவும் முக்கியமாகும். உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் பாதுகாப்பான 

பண்டிறக மற்றும் ெிடுமுறைக் காைத்றத உறுதிவசய்ய, எங்கள் ெிடுமுறைக்காை தீ பாதுகாப்பு 

குைிப்புகள் அறனத்றதயும் மீள்பார்றெயிட bramptonfire.com  க்கு ெருறக தரவும். 

- பில் சபாவயஸ், தீயறைப்பு துறைத் தறைெர், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயறைப்பு மற்றும் 

அெசர சசறெகள் 
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https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Pages/12-days-of-fire-safety.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Pages/12-days-of-fire-safety.aspx
http://bramptonfire.com/


 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிறரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்ைான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கறளயும் 75,000 

ெைிக அறமப்புக்கறளயும் வகாண்டிருக்கிைது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கறள மனத்தில் றெத்சத 

வசய்கின்சைாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு சசர்க்கின்ைனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிசைாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுறமப் பறடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிசைாம். பாதுகாப்பான, நிறைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்ைிகரமான  ஆசராக்கியமிக்க ஒரு நகறரக் 

கட்டறமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாறதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிசைாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்ைில் 

எங்களுடன் இறையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள் 

  

ஊடக வதாடர்பு 

 ப்ரப்ஜ ோத் கைந்த் 

ஒருங்ைிகைப்போளர், ஊடைம் & சமுதோய ஈடுபோடு 

யுக்திோீதியோன தைவல்ததோடர்பு  

ப்ரோம்ப்ட்டன் நைரம் 

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

