
 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தன்னுடடய 100 ஆெது ஆண்டின் தீயடைப்பு மற்றும்  

தடுப்பு ொரம் வகாண்டாடுெடத அங்கீகாிக்கிறது   

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (அக்டடாபர் 6, 2022) – அக்டடாபர் 9 முதல் 15 ஆம் டததி ெடர தன்னுடடய 100 

ஆெது ஆண்டின் தீயடைப்பு மற்றும் தீத்தடுப்பு ொரம் அனுசாித்து, நிகழ்ச்சிக்கு நிதியாதாரம் 

அளிப்பெர்களாகிய என்ப்ாிட்ஜ் டகஸ் (Enbridge Gas) மற்றும் வடாமிடனாஸ் (Dominos)  ஆகிய 

நிறுெனங்களுடன் இடைந்து  வகாண்டாடுெடத அங்கீகாிக்கிறது; இது சமுதாயத்தினருக்கு தீயிலிருந்து 

தங்கடளப் பாதுகாத்துக் வகாள்ெது மற்றும் அதற்குத் தயாராக இருப்பது பற்றிய கல்ெி 

புகட்டுெதற்டகயாகும். 

டதசிய தீப் பாதுகாப்பு சங்கத்தினால்  [National Fire Protection Association (NFPA)] அறிெித்தபடி, இந்த 

ஆண்டின் டமயக் கருத்தாக இருப்பது, “தீ யாருக்காகவும் காத்திருப்பதில்டை. நீங்கள் தப்பிக்கத் 

திட்டமிடவும்” என்படதயாகும். இந்த டமயக்கருத்தானது, வீட்டில் ஏற்படும் தீயிலிருந்து தங்கடளயும் 

தங்கடளச் சுற்றியிருப்பெர்கடளயும் காத்துக்வகாள்ெதற்கான எளிடமயான, ஆனால் முக்கியமான 

வசயல்கள் பற்றி கற்றுத் தருெடதயாகும். 

வீட்டுத் தீயிலிருந்து தப்பிக்க, திட்டமிடுதல் 

• குடியிருப்புொசிகள் வீட்டுத்தீயிலிருந்து தப்பிப்பதற்கான ஒரு திட்டம் ெகுத்து டெத்திருக்க 

டெண்டும்; மற்றும் ஆண்டுக்கு இரண்டு முடற அடத வசயல்முடறயில் பழக்கப்படுத்திக் 

வகாள்ளவும் டெண்டும் 

• உங்கள் வீட்டின் முன்புறமாக ஒன்றுகூடுெதற்கான ஒரு காலியிடத்டத குறித்து டெத்துக் 

வகாள்ள டெண்டும் 

• ஒவ்வொரு அடறயிலிருந்தும் வெளிடயற இரண்டு ெழிகள் அடமக்க திட்டமிடடெண்டும்  

• வசல்ைப்பிராைிகள் உள்ளிட்ட எடதயும் எடுப்பதற்காக தீப்பிடித்த வீட்டிற்குள் ஒருடபாதும் 

மீண்டும் நுடழய டெண்டாம். 

• வெளிடயறுங்கள், வெளியிடைடய இருந்துெிடுங்கள்! தீப்பிடித்தவுடனடய 9-1-1 என்ற 

எண்டை அடழயுங்கள்!   

  

தீ தடுப்பு ொரத்தின் 100 ஆண்டு நிடறடெக் வகாண்டாடும் ெடகயில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் முழுெதும் 

ஆங்காங்டக உள்ள தீயடைப்பு நிடையங்களுக்குள் அடனெரும் ெந்து பார்க்கும் நிகழ்ச்சிகள் 

நடத்தப்படும். 10 ெருட காைத்திற்கு கெடை இல்ைாமல் இருக்கும் ெடகயிைான புடக மற்றும் கார்பன் 



 

 

டமானாக்டசடு கைடெ வகாண்ட அைார சாதனம் வபறுக்கூடிய முதல் 50 குடும்பங்களில் ஒன்றாக 

இருங்கள். தீயடைப்பு ெண்டிகள் மற்றும் தீயடைப்பு நிடையங்களில் சுற்றிப்பார்க்கும் நிகழ்ச்சிகளும் 

இருக்கும். 

அடனெரும் ெந்துபார்க்கும்படியான தீயடைப்பு நிடையங்கள் 

வசவ்ொய்க்கிழடம, அக்டடாபர் 11, 2022,  மாடை 3:30 முதல் 7 மைி ெடர 

தீயடைப்பு நிடையம் 210, 10530 Creditview Road(கிவரடிட்ெியூ டராடு) 

புதன்கிழடம, அக்டடாபர் 12, 2022, மாடை 3:30 முதல் 7 மைி ெடர 

தீயடைப்பு நிடையம் 206, 7880 Hurontario Street (ஹுடராண்டடாாிடயா டராடு) 

புதன்கிழடம, அக்டடாபர் 12, 2022, மாடை 3:30 முதல் 7 மைி ெடர 

தீயடைப்பு நிடையம் 207, 75 Vodden Street East (டொட்டன் ஸ்ட்ாீட் கிழக்கு) 

ெியாழக்கிழடம, அக்டடாபர் 13, 2022, மாடை 3:30 முதல் 7 மைி ெடர 

தீயடைப்பு நிடையம் 209, 2691 Sandalwood Parkway East (சாண்டல்வுட் பார்க்டெ கிழக்கு) 

வெள்ளிக்கிழடம, அக்டடாபர் 14, 2022, மாடை 3:30 முதல் 7 மைி ெடர 

தீயடைப்பு நிடையம் 202, 280 Bramalea Road (ப்ரமீலி டராடு) 

லின்குகள்  

• வீட்டில் இருந்து தப்பிக்கும் திட்டம் (Home escape plan)  

• வீட்டில் இருந்து தப்பிக்கும் திட்டம் (பை வமாழிகளில்) (Home escape plan (multi-language))  

 அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

“தீயணைப்பு மற்றும் தடுப்பு ொரத்தின் 100 ஆெது ஆண்டு நிகழ்ச்சி ககொண்டொடப்படுவணை நாங்கள் 

அங்கீகாிப்பதால், தீயிலிருந்து பாதுகாப்பு மற்றும் அைற்கொன கல்ெிபுகட்டல் ஆகியடெைொன் 

ப்ராம்ப்ட்டடன ஆடராக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான நகரமாக மாற்ற உதவுகின்றன என்படத 

நிடனெில் வகாள்ெது அெசியம். தீயணைப்பு மற்றும் தடுப்பு ொரத்தில் ைீயணைப்பு நிணையங்களுக்குச் 

வசன்று உங்கள் குடும்பத்டதப் பாதுகாப்பாக டெத்திருக்க உங்கள் வசாந்த வீட்டிற்குள் தீயிலிருந்து 

தப்பிக்கும் திட்டத்டத அவரவரர உருொக்க எங்கள் குடியிருப்பாளர்கடள நான் ஊக்குெிக்கிடறன்.” 

- ரபட்ொிக் ப்ரவுன், ரமயர், ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 

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


 

 

“பாதுகாப்பு என்பது உங்களிடமிருந்துைொன் வதாடங்குகிறது. குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் பாதுகாப்பில் 

முன்ரனற்பொட்டுடனொன வசயலூக்கத்துடன் இருங்கள், மற்றும் வீட்டிற்குள் ஏற்படும் தீயிலிருந்து 

தப்பிக்கும் திட்டத்டத உருொக்குங்கள் என ஊக்குெிக்கிடறன்; ஏவனனில் அதுைொன் உயிர்கடளக் 

காப்பாற்றும். டமலும் அறிய தீத் தடுப்பு ொரத்தில் அருகொணமயில்  உங்களுக்ககன ைிறந்து 

டெக்கப்படவிருக்கும் நமது உள்ளூர் தீயடைப்பு நிடையங்களுக்குச் கசன்று பார்டெயிடுங்கள்!” 

- கரொவீனொ சொன்ட்ரடொஸ், பிரொந்ைிய கவுன்சிைர், வொர்டுகள் 1 & 5; ைணைவர், சமுைொயச் ரசணவகள் 

ப்ரொம்ப்ட்டன் நகரம் 

“தீ கொரைமொன உயிொிழப்புகள் மற்றும் காயங்கடள குடறக்க, வீட்டிற்குள் தீயிலிருந்து தப்பிக்கும் 

திட்டத்டத அவரவரர டெத்திருப்பது இன்றியடமயாதது. உங்களுக்ககன ஒரு திட்டத்டத உருொக்கி, 

அடத உங்கள் குடும்பத்தினருடன் மதிப்பாய்வு வசய்ய டநரம் ஒதுக்குங்கள், இதனால் வீட்டில் தீ ெிபத்து 

ஏற்பட்டால் என்ன வசய்ெது என்பது பற்றி அடனெரும் வதாிந்து ணவத்ைிருப்பொர்கள். தீயணைப்பு மற்றும் 

தடுப்புக்கொன 100 ஆெது ெருடம் அனுசாிக்கும் ொரத்டத வகாண்டாடும் ெடகயில்,  ைொங்களுக்ககன 

திறந்திருக்கும் தீயணைப்பு நிணையங்களுக்குள் வசன்று, சுற்றுப்பயைம் வசய்து, தீயணைப்பு மற்றும் 

தடுப்பு பற்றி அறிந்துவகாள்ள குடியிருப்பாளர்கடள ஊக்குெிக்கிடறாம்.” 

- பில் ரபொகயஸ், ைீயணைப்புத் துணறத்ைணைவர், ப்ரொம்ப்ட்டன் ைியணைப்பு மற்றும் அவசரகொை 

ரசணவகள் 

-30- 

கனடா நாட்டில் மிக ெிடரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கடளயும் 75,000 

ெைிக அடமப்புக்கடளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கடள மனத்தில் டெத்டத 

வசய்கின்டறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு டசர்க்கின்றனர், முதலீட்டட நாங்கள் ஈர்க்கிடறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுடமப் படடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிடறாம். பாதுகாப்பான, நிடைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆடராக்கியமிக்க ஒரு நகடரக் 

கட்டடமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாடதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிடறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இடையுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர் பன்முக கைாச்சார ஊடகம் 

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

