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 مظاہرہ معلومات کاکی طالبہ کا ہنگامی حاالت میں آگ سے بچاؤ کی  3گریڈ 

 
( کو بالکل ٹھیک ٹھیک طور پر معلوم تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ ہوم سٹیڈ پبلک سکول Gurneev Channaبرامپٹن، اونٹاریو: گرنیو چنہ )

(Homestead Public School کی گریڈ )اس کی طرف سے آتش زدگی آگ لگی تو کی اس طالبہ کے گھر میں جب اپریل کے مہینے میں  3

 ۔سے بچاؤ کے متعلق علم کا مظاہرہ سامنے آیا

 

( کا چھوٹا بھائی جس کی عمر پانچ سال ہے بہت متجسس تھا Gurneevیہ آگ ان لوگوں کے گھر میں پورچ الئیٹ سے شروع ہوئی۔ گرنیو )

( نے جو کچھ سکول اور برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز Gurneevر میں رہ کر آگ کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا لیکن گرنیو )اور گھ

(Brampton Fire and Emergency Services( کے فائر/الئف سیفٹی ایجوکیشن سنٹر )Fire/Life Safety Education Centre میں )

 ۔فون کروانا ہےپر  1-1-9سیکھا تھا اس کی بنا پر اس کو معلوم تھا کہ اس کو اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر باہر نکلنا ہے اور کسی سے 

 

( کے بارے میں fire service( نے کہا "لوگ جب بھی فائر سروس )Michael Clark( مائیکل کالرک )Fire Chiefبرامپٹن کے فائر چیف )

یں تو ان کے ذہن میں عموماً آگ بجھانے کا عملہ اور سرخ رنگ کے ٹرک ہی آتے ہیں لیکن کسی بھی فائر ڈیپارٹمنٹ کے لیے سوچتے ہ

( کے سوچنے اور عمل کرنے Gurneevآتشزدگی اور جسمانی نقصان سے بچنے کے لیے دفاع کا پہال محاذ عوام کی تربیت ہے۔ ہم گرنیو )

 ں۔ یہی وہ رویہ ہے جس سے کسی ایمرجنسی میں جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔"کے طریقے سے بہت متاثر ہوئے ہی

 

( Fire Services( فائر سروسز )Vice-Chair( اور وائس چیئر)Regional Councillor( ریجنل کاؤنسلر )Chief Clarkچیف کالرک )

( کو خراج تحسین پیش کرنے اور Gurneevیو )( اور فائر سروسز کے عملے کے دیگر لوگ نے گرنMichael Palleschiمائیکل پالیشی )

( کو Gurneevجون کو منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی۔ ایک اعزازی تختی گرنیو ) 3ایک اعزازی تختی دینے کے لیے سکول میں جمعہ 

بچنے کی تدابیر ( کی آتشزدگی سے Homestead Public Schoolاس کے قابل تحسین عمل پر دی گئی اور دوسری ہوم سٹیڈ پبلک سکول )

 کی تربیت کے مستقل عزم کے لیے دی گئی

 

( کی بہترین قوت فیصلہ اور سکول اور Gurneev( نے کہا "یہ گرنیو )Palleschi( پالیشی )Regional Councillorریجنل کاؤنسلر )

اعجاز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمیں ( سے حاصل کردہ تربیت کے Fire/Life Safety Education Centreفائر/الئف سیفٹی ایجوکیشن سنٹر )

ان ماہرین تعلیم اور ان سے باہمی تعاون کے منصوبوں پر فخر ہے جو ہمارے شہر اور شہریوں کو محفوظ بنانے میں ہماری مدد کر رہے 

 ہیں۔"

 

ق چھوٹی یا بیی ہر قسم کی ( نے آتشزدگی سے بچاؤ کے بنیادی اسباق کا عملی مظاہرہ کیا یعنی وہ اہم اسباق جن کا اطالGurneevگرنیو )

 پر کال کریں۔ 1-1-9آتشزدگی میں کرنا چاہیے۔ اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو سب کو چاہیے کہ فوری طور پر وہاں سے نکل آئیں اور 

 

موجود ہر گھر کے لوگوں کے پاس کسی بھی ہنگامی حاالت کی صورت میں گھر سے نکلنے اور کسی جگہ پر اکٹھے ہونے کا ایک منصوبہ 

 ہونا چاہیے جس طرح چنہ خاندان کے لوگ اپنے گھر کے سامنے ایک بیے درخت کے نیچے اکٹھے ہوئے تھے۔

 

( کو آتشزدگی سے بچاؤ کی Gurneev( کے والدین نے جو کچھ ہوا تھا اس کے متعلق اطالع دینے اور گرنیو )Gurneevاگلے دن گرنیو )

 رنے کے لیے اس کی ٹیچر کو فون کیا۔تربیت دینے والے تمام لوگوں کا شکریہ ادا ک
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بیا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بیے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہیلتھ سسٹم

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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