
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக    

   

இந்த ெிடுமுறைப்பருெத்தில் தீயிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி ப்ராம்ப்ட்டன் 

தீயறைப்பு மற்றும் அெசர சசறெகள் அறமப்பு குடியிருப்பாளர்களுக்கு 

நிறனவூட்டுகிைது 

  

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (டிசம்பர் 1, 2022) – இந்த ெிடுமுறைப்பருெத்தில் தீயிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது 

பற்ைிய முக்கியத்துெத்றத ப்ராம்ப்ட்டன் தீயறைப்பு மற்றும் அெசர சசறெகள் அறமப்பு 

குடியிருப்பாளர்களுக்கு நிறனவூட்டுகிைது மற்றும் ெருடாந்திர நிகழ்ொக என்ப்ாிட்ஜ் (Enbridge) 

நிறுெனத்தினால் நிதியாதாரம் ெழங்கப்படுகிை 12 நாள் தீ பாதுகாப்பு பிரச்சாரத்றத சமற்வகாள்கிைது. 

தீ ெிபத்துகள் எங்கும், எந்த சநரத்திலும் நிகழலாம்; ஆனால் ெிடுமுறையில் ஈடுபடும் சுறுசுறுப்பு மற்றும் 

சலசலப்பு கெனச்சிதைல்கறள உருொக்குெது சபால, நாம் சற்று அசந்துெிடும்சபாதுதான் வபரும்பாலும் 

தீ ெிபத்துகள் நிகழும். ப்ராம்ப்ட்டன் தீயறைப்பு மற்றும் அெசர சசறெகள் அறமப்பானது, இந்தப் 

பருெத்தில் கெனத்தில் வகாள்ள செண்டிய பாதுகாப்பு குைிப்புகறள 12 தறலப்புகளில் ெழங்குகிைார்கள்: 

நாள் 1: கிைிஸ்துமஸ் மரங்கள் 

இந்த மரத்தின் அருகில் எப்சபாதும் தண்ைீர் இருப்பறத உறுதி வசய்யுங்கள்- சபாதிய நீர் இருப்பறத 

தினமும் உறுதி வசய்யுங்கள். 

நாள் 2: அலங்கார ெிளக்குகள் 

வீட்றட ெிட்டு வெளியில் வசல்லும்சபாது மற்றும் படுக்றகக்கு உைங்கச் வசல்லும்சபாது அறனத்து 

அலங்கார ெிளக்குகளின் ஒயர்கறள கழற்ைிெிடுங்கள். 

நாள் 3: புறக எச்சாிப்பு அலாரங்கள் 

உங்கள் வீட்டின் ஒவ்வொரு தளத்திலும் மற்றும் உைங்கும் பகுதிகளுக்கு வெளியிலும் புறக எச்சாிப்பு 

அலாரங்கறளப் வபாருத்துங்கள். 

நாள் 4: கார்பன் சமானாக்றைடு (CO) அலாரங்கள் 

செறல வசய்யும் ெறகயில் இருக்கின்ை CO அலாரங்கறள, அறனத்து உைங்கும் பகுதிகளிலும் 

வபாருத்துங்கள். 



 

 

நாள் 5: வீட்டிலிருந்து தப்பிப்பதற்கான திட்டங்கள் 

உங்கள் குடும்பத்தினருடன் கலந்தாசலாசித்து தப்பிப்பதற்கான ெழிகறள ெகுத்துக் வகாள்ளுங்கள். 

நாள் 6: மின்சார ஒயர்கள்/வசருகும் இடங்கள் 

மின்சார ப்ளக் வசருகும் இடங்களில் அளவுக்கு அதிக மின்சுறமறய உபசயாகிக்காதீர்கள். 

நாள் 7: றகயில் எடுத்துச் வசல்லும் ஹீட்டர்கள் 

அறைறயெிட்டு வெளிசயறும்சபாது றகயில் எடுத்துச் வசல்லும் ஹீட்டர்களின் மின்சார ப்ளக்-ஐ கழற்ைி 

றெயுங்கள். 

நாள் 8: வமழுகுெர்த்திகள் 

வமழுகுெர்த்திகள் எாிந்துவகாண்டு இருக்கும் அறைறயெிட்டு வெளிசயறும்சபாது அெற்றை 

அறைத்துெிடுங்கள். 

 நாள் 9: தீக்குச்சிகள் 

குழந்றதகள் றகக்கு கிறடக்காதபடி தீக்குச்சிகள் மற்றும் றலட்டர்கறள தூர றெயுங்கள். 

நாள் 10: சறமயல் வசய்தல் 

சறமப்பசத வீடுகளில் தீப்பிடிப்பதற்கு #1 காரைமாகும். சறமயல் வசய்யும்சபாது சறமயலறையிசல 

இருங்கள். சறமலறைறய ெிட்டு வெளிசய வசன்ைாகசெண்டும் எனும்சபாது ஸ்டவ் அடுப்றப 

அறைத்துெிட்டுச் வசல்லுங்கள். 

நாள் 11: புறக பிடிப்பெர்களின் வபாருட்கள். உயிறரக் வகால்லும் தீ ெிபத்துகளுக்கு, புறகபிடித்தசல 

முக்கிய காரைமாகும். கீசழ ெிழுந்துெிடாத வபாிய, ஆழமான சாம்பல் கிண்ைங்கறளப் பயன்படுத்தவும். 

புறக பிடிப்பெர்கறள வெளியில் வசன்று புறக பிடிக்க ஊக்குெிக்கவும். அக்கறையில்லாமல் 

பால்கனியில் இருந்து சிகவரட்றட சுண்டி வீசாதீர்கள். தாெரங்கறள ெளர்க்கும்  வதாட்டிகளில் 

சிகவரட்டுகறள அறைக்காதீர்கள்; அதில் இருக்கின்ை காய்ந்த சருகுகள், துண்டாக்கப்பட்ட மரத்துண்டு 

மற்றும் மரப் பட்றட ஆகியறெ எளிதில் தீப்பிடிக்கும். படுக்றகயில் இருந்தபடி புறகபிடிக்காதீர்கள். 

சிகவரட் நுனி மற்றும் சாம்பறல நீங்கள் அப்புைப்படுத்துெதற்கு முன், அறெ வெளிசய இருப்பறத 

உறுதிப்படுத்திக் வகாள்ளுங்கள். அெற்றை தண்ைீாில் அல்லது மைலில் இடுங்கள். ஒரு உசலாகக் 

வகாள்கலனில் சாம்பறலக் காலியாக்கி - குப்றபத் வதாட்டியில் அல்ல - அறத வெளிசய றெக்கவும். 

தூக்கக் கலக்கத்தில் அல்லது மது சபாறதயில் புறகபிடிப்பறதத் தெிர்க்கவும் - புறகபிடித்தல் 

வதாடர்பான பல தீ ெிபத்துகளுக்கு மதுசபாறதயும் ஒரு காரைியாகும். 

நாள் 12: வபாறுப்புைர்வுடன் இருங்கள் 



 

 

மது மற்றும் சகளிக்றக வகாண்டாட்ட ெிஷயங்கறள வபாறுப்புடன் உபசயாகியுங்கள். மதுெின் அல்லது 

வகாண்டாட்ட ெிஷயங்களின் தாக்கத்தில் இருக்கும்சபாது சறமக்காதீர்கள், புறக பிடிக்காதீர்கள் 

அல்லது ொகனம் ஓட்டாதீர்கள். 

இந்த ெிடுமுறைப்பருெத்தில் தீயிலிருந்து பாதுகாப்புடன் இருப்பது எப்படி என இங்கு படியுங்கள். 

அைிஞர் கூற்றுக்கள் 

“இது குடும்பங்கள், நண்பர்களுக்கான வகாண்டாட்டம் நிறைந்த பருெமாகும், சமலும் ெிடுமுறை 

அெசரத்தில் தெிர்க்க முடியாத கெனச்சிதைல்களும் ஏற்படுகின்ைன. ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்புொசிகள் 

பாதுகாப்புடன் வகாண்டாட நிறனவூட்டப்படுகிைார்கள். ப்ராம்ப்ட்டன்  தீயறைப்பு மற்று அெசர 

சசறெகள் அறமப்பு ெழங்குகின்ை இந்த உதெிக்குைிப்புகறள மனதில் றெத்து, உங்கள் ெிடுமுறைகறள 

செடிக்றக நிறைந்தாக மட்டும் இல்லாமல் பாதுகாப்பாகவும் இருப்பறத நீங்கள் உறுதிவசய்யலாம்.” 

- சபட்ாிக் ப்ரவுன், சமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“இந்த ஆண்டு உங்களுக்கும், உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும், உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பாதுகாப்றபசய 

பாிசாக வகாடுங்கள். ப்ராம்ப்ட்டன்  தீயறைப்பு மற்று அெசர சசறெகள் அறமப்பின் 12 நாட்களுக்கான 

தீ பாதுகாப்பு பற்ைிய உதெிக்குைிப்புகறளப் பின்பற்றுெதன் மூலம், ெிடுமுறைக் காலத்றத அறனெரும் 

பாதுகாப்பாக அனுபெிப்பறத உறுதிவசய்ய நீங்கள் உதெலாம்.” 

- வராவீனா சான்ட்சடாஸ், பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; தறலெர், சமூக சசறெகள், 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

“ஆண்டின் இந்த சமயமானது, செடிக்றக மற்றும் பண்டிறககள் நிறைந்தது, இருப்பினும் செடிக்றகயில் 

முறனப்பாக  இருந்தாலும், தீ பாதுகாப்றப நாம் அறனெரும் மனதில் றெத்திருப்பதுவும் முக்கியமாகும். 

உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் பண்டிறகக் கால ெிடுமுறைறய 

உறுதிவசய்ய, எங்கள் 12 நாட்கள் தீ பாதுகாப்பு உதெிக்குைிப்புகறள மீள்பார்றெயிட, 

www.bramptonfire.com  க்கு ெருறக தரவும்; இது உங்கறளயும் உங்கள் குடும்பத்தினறரயும் இந்த 

ெிழாக்கால ெிடுமுறைப்பருெத்றத பாதுகாப்புடன் றெப்பறத உறுதி வசய்யும்..” 

- பில் சபாவயஸ், தீயறைப்பு துறைத் தறலெர், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயறைப்பு மற்றும் அெசர 

சசறெகள் 

  

 

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

சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு சசர்க்கின்ைனர், முதலீட்றட நாங்கள் ஈர்க்கிசைாம், வதாழில்நுட்பாீதியில் 

மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுறமப் பறடத்தலில் முன்னைி ெகிப்பதற்கான பயைத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிசைாம். பாதுகாப்பான, நிறலத்து நிற்கெல்ல 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 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர பமுக கலாச்சார ஊடகம் 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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