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 اپارٹمنٹ میں آگ سے حفاظت کے مشورے 
 

بعد لندن، برطانیہ سے درد ناک کہانیوں کے سامنے  واقع کے کےآتش زدگی ارٹمنٹس والی اونچی عمارت میں پچھلے ہفتے اپ –برامپٹن، آن 

کے معیارات اور اپارٹمنٹ میں  راتمیں تعمی واونٹیریکو شہریوں کو  آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اس موقع
 متعلق یاددہانی کروانے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ کےآگ سے حفاظت 

  
چہ آگ کے ہر واقعہ میں اگر" انہوں نے مزید کہا کہ" لندن میں خوفناک آگ ایک انوکھا واقعہ ہے۔" چیف مائیکل کالرک کا کہنا تھا کہفائر 

میں آگ سے متعلقہ جس ضابطے اور تعمیراتی معیارات کی پابندی کی  اونٹیریوہوتی ہے، تاہم کی صورت حال  کسی حد تک غیر یقینی
۔ ابتدائی رپورٹس بتاتی ہیں کہ بیرونی دیواروں پر لگائی گئی کلیڈنگ ہے کا امکان نہیں اتہے، ان کی موجودگی میں ایسے واقعجاتی 

کے تعمیراتی ضابطہ کے تحت یہ کلیڈنگ ممنوع ہے اور برامپٹن میں  اونٹیریوبنی۔  دوسری منزلوں پر آگ کے فوری پھیلنے کی وجہ
 "موجود نہیں ہے۔

  
 تعمیراتی ضابطہ

کے تقاضوں کے تحت دیکھ بھال ضروری ہے۔  ےابل اطالق ہو، آگ سے متعلقہ ضابطمیں اپارٹمنٹ والی عمارتوں کی، جہاں ق اونٹیریو
اور آگ سے بچأو کے دیگر  ائر االرم سسٹم، اسپرنکلر سسٹمٔو کو روکنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ فزیادہ تر اپارٹمنٹس کو آگ کے پھیال

 اجزاء، بشمول حفاظتی منصوبے، آگ سے بھاگنے کے راستے اور آگ کے لیے راستے ضروری ہیں اور ان کا معائنہ کیا جائے گا۔
  

وک لیا گیا، جس و ہمیشہ اسی یونٹ میں رکے والی آگ ں اپارٹمنٹس میں لگنہمارے تجربے کے مطابق، برامپٹن می"نے کہا کہچیف کالرک 
آگ کے پھیالٔو کو روکنے میں مدد فراہم  ارات اور مواد اور اسپرنکلر سسٹمتعمیراتی معی" انہوں نے مزید کہا کہ" ۔تھی میں وہ شروع ہوئی

 "آگ بجھ جاتی ہے۔ پہنچنے سے پہلے ہی کے عملے والےکرتے ہیں اور بعض اوقات آگ بجھانے 

  
 آگ سے حفاظت

ایسے کئی عمومی اور قابل گریز طریقے ہیں جن سے آگ شروع ہوتی ہے، جن کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ آیا آپ کسی اپارٹمنٹ 
 میں رہتے ہیں یا گھر میں۔ 

 
خود  یں۔ کھانا پکاتے وقت ہمیشہ کچن میںہ یشامل ہوت  متعلق وجوہاتگھروں میں آگ لگنے کے زیادہ تر واقعات میں کھانے پکانے سے 

 موجود رہیں۔ بھی
  

ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس سونے کے  چیزاالرم اہم  دھوئیں کا فعال کے ضمن میںآپ اور آپ کے خاندان کے لیے آگ سے حفاظت 
ٹریز تبدیل کریں۔ کسی کرائے کے گھر میں دھوئیں تمام مقامات پر دھوئیں کے فعال االرم موجود ہوں۔ ان کی ماہانہ جانچ کریں اور ہر سال بی

ہے لیکن دھوئیں کے االرم کے غیر مربوط، غیر فعال یا خراب ہونے کے بارے  ہوتی کے فعال االرم کی فراہمی مالک مکان کی ذمہ داری
 میں علم ہونے کے بعد مالک مکان کو جلد از جلد اطالع دینا کرایہ دار کی ذمہ داری ہے۔ 

  
نکل جائیں۔  باہر ی یونٹ میں آگ لگتی ہے، تو ہر کسی کو باہر نکال دیں، اپنے پیچھے دروازے بند کر دیں اور عمارت میں سےاگر آپ ک

جلد کو  911اگر آگ کے االرم کا کوئی سسٹم موجود ہے، تو آگ کے االرم کو کھینچ دیں اور دوسروں کو آگ سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے، 
 کال کریں۔از جلد 

  
کیا کرنا ہے۔ آگ کا ہر واقعہ  آپ نے اس وقت اگر آپ کی عمارت میں آگ کا االرم بج جاتا ہے، تو آپ کو اس بارے میں فیصلہ کرنا ہو گا کہ

 بھی  جانے کے لیےباہر رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اندر مختلف ہوتا ہے۔ آپ کو آگ کا االرم سننے پر فورا عمل کرنا چاہیے۔ اگر اپ 
 یں۔ اگر آپ کو آگ نظر آ جائے، دھواں موجود ہو یا اگر آپ کو یقین نہیں ہے، تو باہر نکل جائیں اور باہر ہی رہیں۔تیار رہ

  
۔ اگر آپ سے آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو دھوئیں سے بچانا چاہیے۔ آگ سے متعلقہ زیادہ تر ہالکتیں دھوئیں کی وجہ سے ہوتی ہیں، نہ کہ آگ

ہیں، تو اپنے دروازے کے اردگرد موجود جگہوں کو ڈکٹ ٹیپ اور تولیوں سے بند کر دیں۔ ایلیویٹرز استعمال  اپنے یونٹ میں موجود رہتے
 جائیں۔چلے ے کسی ہمسائے کے یونٹ میں واپس نہ کریں اور گر سیڑھیوں پر دھواں آ جاتا ہے، تو اپنے یا اپن



 
 

 

  
 یہ ہمیشہ آپ سے شروع ہوتا ہے
ہیں ہوتا کہ آگ سے حفاظت کی ذمہ داری کسی اور کا مسئلہ ہے۔ آگ سے متعلق حفاظت ہمیشہ آپ سے یہ فرض کر لینا کبھی بھی ٹھیک ن

 ہی شروع ہوتا ہے۔
  

انہوں نے "  آپ کا خاندان۔ یعنی -اس چیز کی حفاظت کریں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے " چیف کالرک کا کہنا تھا کہ
 "کو جانیں۔ عمل درآم پرور اپنی عمارت میں آگ سے حفاظت ں ااپنے االرمز چیک کری" کہ مزید کہا

  
 ۔کے ساتھ ذمہ داری سے بات کریںاگر آپ کے پاس کوئی سواالت ہوں، تو اپنے مالک مکان یا سپریٹینڈنٹ 

  
  www.bramptonfire.comآگ سے حفاظت سے متعلق مزید معلومات کے لیے درج ذیل مالحظہ فرمائیں 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

و سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، ج
ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

 www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں شہر بنانے کی جانب آگے بڑ

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 نتالی سٹوگڈل
 رمیڈیا کوآرڈینیٹ

  سٹی آف برامپٹن
905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca 
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