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 میئر اور فائر چیف نے رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسموک االرم لگوائیں اور 
 آگ کی صورت میں گھر سے باہر نکلنے کی مشق کریں

 

( اور برامپٹن Mayor Linda Jeffreyآتش زدگی کے بعد برامپٹن کی میئر لنڈا جیفری )برامپٹن، آن: برامپٹن میں بدھ کے روز کی خوفناک 

فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز نے عوام سے پر زور التماس کی ہے کہ وہ خصوصی احتیاط سے کام لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے 

حالت میں اسموک االرم لگے ہوئے ہوں اور گھر میں رہائش پزیر ہر شخص گھروں کی ہر منزل پر اور سونے کی تمام جگہوں کے باہر چالو 

   کو آگ لگنے کی صورت میں گھر سے بحفاظت باہر نکلنے کی مشق کرنی چاہیے۔
 

انہوں نے مزید کہا کہ "برامپٹن میں میئر لنڈا جیفری نے کہا کہ "سانحات کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس مطلوبہ وسائل موجود ہیں۔" 

آج رات جب آپ گھر جائیں تو اس بات کی ضرور تسلی کر لیں کہ آپ کے گھر کی ہر  -رہائش پزیر ہر شخص کو میں یاد دالنا چاہتی ہوں کہ 

سے محفوظ رہ سکتے  منزل پر اسموک االرم چالو حالت میں موجود ہے۔ بروقت خبردار ہو جانے سے آپ کے اہل خانہ آتش زدگی کی تباہی

 ہیں۔"

 
( نے کہا کہ "تباہ ُکن آتش زدگی کے زیادہ تر واقعات رات کے اوقات میں رونما ہوتے Michael Clarkفائر چیف جناب مائیکل کالرک )

ے مزید کہا کہ ہیں، کیونکہ اس وقت سب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، لٰہذا تحفظ کے لیے پیشگی خبردار ہونا انتہائی اہم ہے۔ انہوں ن

"آتش زدگی سے متعلق اونٹیریو کے ضمنی قوانین کے تحت آپ کے گھر کی ہر منزل پر اور سونے کے تمام مقامات سے باہر اسموکنگ 

ھی االرم چالو حالت میں موجود ہونے چاہیں۔ اضافی تحفظ کے لیے ہمارا فائر ڈیپارٹمنٹ سفارش کرتا ہے کہ آپ کو اپنے ہر بیڈ روم کے اندر ب

 اسموک االرم لگوانا چاہیے۔ بڑے گھروں میں اضافی اسموک االرم لگوانے چاہیں"۔ 
 

اسموک االرموں کو چالو حالت میں رکھنے کے عالوہ یہ بات بھی اتنی ہی اہم ہے کہ آپ کے گھر کے ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگ 

فائر چیف کالرک نے مزید بتایا کہ "ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے بڑھکنے سے پہلے کس طرح باہر نکل جانا چاہیے۔ 

 سانحے برامپٹن میں دوبارہ نہ ہوں"۔ 
 

ں تاہم، اس بات کا اب تک تعین نہیں کیا جا سکا کہ برامپٹن کے جس گھر میں کل خوفناک آگ لگی ہے، آیا وہاں پر اسموک االرم چالو حالت می

 نہیں۔ موجود تھے یا
 
 

 دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ االرم کے بارے میں سادہ و مفید تجاویز:

  اپنے گھر کی ہر منزل اور سونے کی ہر جگہ کے باہر، کام کرنے والے دھوئیں کے االرم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ

 االرم نصب کروائیں۔روم کے اندر اسموک االرم بنانے والی کمپنی کی ہدایات کے مطابق اسموک 

  اگر آپ کے گھر میں ایندھن استعمال کرنے والے آالت، انگیٹھی یا منسلکہ گیراج موجود ہے، تو سونے والی تمام جگہوں کے باہر

ت کاربن مونو آکسائیڈ االرم لگوائیں۔ اضافی تحفظ کے لیے، ہر بیڈ روم کے اندر کاربن مونو آکسائیڈ االرم بنانے والی کمپنی کی ہدایا

  کے مطابق کاربن مونو آکسائیڈ کا االرم نصب کروائیں۔ 

 ہر مہینے ٹیسٹ بٹن کو دبا کر اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ االرموں کو ٹیسٹ کریں۔   

  اسموک اور کاربن مونو آکسائیڈ االرم وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ کمپنی کی ہدایات کے مطابق پرانے االرموں کو

 ئے لگوائیں۔اتارکر ن
 

 گھر میں آگ لگنے کی صورت میں باہر نکلنے کے منصوبے میں درج ذیل سادہ مراحل شامل ہیں: 
 اگر ممکن ہو، تو ہر شخص کو ہر کمرے سے باہر نکلنے کے دو راستے معلوم ہونے چاہیں۔   

 باہر نکلنے کے تمام راستوں میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو اور یہ راستے آسان ہونے چاہیں۔  

  اگر آپ کے گھر میں کوئی معذور شخص موجود ہو، تو آگ کی صورت میں معذور شخص کی خصوصی مدد کے لیے اپنے اہل خانہ

وں، عمر رسیدہ اشخاص اور گھر کے ایسے اشخاص جن کو کے ساتھ ِمل کر منصوبہ تیار رکھیں۔ اس بات کا تعین کر لیں کہ چھوٹے بچ

 باہر نکلنے میں مدد کی ضرورت ہے، کی مدد کون کرے گا۔

 گھر سے باہر جمع ہونے کی کوئی جگہ مخصوص کر لیں مثالا کوئی درخت یا کھمبا وغیرہ، جہاں پر سب لوگوں کو شمار کیا جا سکے۔  

 



 

 

 

 وسی کے فون کے ذریعے فائر ڈیپارٹمنٹ کو فون کریں۔گھر سے باہر نکل کر موبائل فون یا کسی پڑ 

 آگ کی صورت میں اپنے گھر سے باہر نکلنے کے منصوبے کی مشق کریں۔ 

 جب باہر نکل جائیں، تو باہر ہی رہیں۔ آگ کی موجودگی میں کبھی بھی بلڈنگ میں دوبارہ داخل نہ ہوں۔ 
 

 آگ کی صورت میں باہر نکلنے میں مدد درکار ہو:اپارٹمنٹس والی عمارتوں میں رہائش پزیر ایسے لوگ جنہیں 
 اگر آپ کو معاونت درکار ہو، تو سپرنٹینڈینٹ یا لینڈ الرڈ کو الزمی بتائیں۔ 

 یقینی بنائیں کہ معاونت کے لیے آپ کا نام فائر اسسٹینس پالن کی فہرست میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ فائر ڈیپارٹمنٹ کو معلوم ہو کہ آپ 

 ں رہائش پزیر ہیں۔کس اپارٹمنٹ می

 ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے عمارت کے فائر سیفٹی پالن میں موجود طریقوں سے واقفیت حاصل کریں۔ 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

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

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

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 
 نتالی سٹوگڈل 

 میڈیا کوآرڈینیٹر 
 سٹی آف برامپٹن 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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