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آگے سے بچأو کے کی صورت میں بھاگنے کا منصوبہ موجود ہے؟ لگنے کیا آپ کے پاس گھر میں آگ 
  )ہر سیکنڈ معنی رکھتا ہے!(" Every Second Counts!کا پیغام ہے کہ " ہفتے 

 
 آگ کی صورت میں ہر سیکنڈ معنی رکھتا ہے۔ برامپٹن، آن:

 
اور ممکنہ طور پر قیمتی جانیں بچا سکتا ہے۔ گھر میں آگ سے بھاگنے کا  لمحاتتیار رہنا ہنگامی حاالت میں آپ کے خاندان کے قیمتی 

 تیار رہنے میں ایک اہم قدم ہے۔آگے سے بچأو کے لیے ایک منصوبہ رکھنا اور اس کی مشق کرنا، 
 

، شمالی امریکہ میں دیگر فائر (BFES)اکتوبر( کے لیے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز 14 - 8فائر پریوینشن ویک )  اس سال
باہر  –)ہر سیکنڈ معنی رکھتا ہے  ”!Every Second Counts – Plan Two Ways Out :پیغام دے رہی ہے کہڈیپارٹمنٹس کے 

( کے ایک سروے کے حالیہ نتائج کے مطابق آدھے NFPAفائر پروٹیکشن ایسوسیئیشن ) نیشنل ۔منصوبے تیار رکھیں!(" 2بھاگنے کے 
  امریکی خاندانوں کے پاس گھر سے بھاگ کر نکلنے کا منصوبہ موجود نہیں ہے۔

 
 کے منصوبے کی تیاری اور مشق آسان ہے: باہر بھاگنےگھر سے 

 جس میں ہر کمرے سے باہر نکلنے کے دو راستوں  اپنے گھر کا ایک نقشہ بنائیں مل کر نے گھرانے کے تمام افراد کے ساتھاپ
 کی نشاندہی کریں۔ جانےاور ہر راستے سے باہر تک 

  مشق ہر شخص کے ساتھ ایکموجود اپنے گھر میں آگ کے حوالے سے تربیت کی سال میں دو مرتبہ مشق کریں۔ اپنے گھر میں 
 کریں۔  یںاور باہر نکلنے کے مختلف راستوں کی مشق کریں رات کے وقت اور ایک دن کے وقت

  سکتے ہیں۔ نکلباہر ان کی مدد نہ کر سکیں، تو وہ خود کیسے  بَڑے لوگ لوگبچوں کو تربیت دیں کہ اگر 
 

BFES کے  برامپٹنکئی مقامات پر  ڈومینوز جو کے افسران فائر پریوینشن ویک کے شراکت داروں کے ساتھ شامل ہوں گے، بشمول
 ئیں گے۔ظتی پیغامات پہنچارہائشیوں تک یہ اہم حفا

 
انے پ کے گھر پہنچپیزا آ زمینوون فائر ٹرک خصوصی طور پر آپ کا ڈمینوز پیزا نائیٹ اس ہفتے کا نمایاں موقع ہو گا، جس میں برامپٹوڈ

 ۔و گیہ کو  بروز جمعرات اکتوبر 5 مورخہ مینوز پیزا نائیٹوگا۔ اس سال ڈ کی کوشش کرے
 

 برامپٹن سٹی ہال اور پرچم کشائی کی تقریب کی میزبانی حخصوصی افتتاے ایک فائر پریوینشن ویک ک جمعرات کواکتوبر بروز  5مورخہ 
 کرے گا۔ 

 
 ۔پر جائیں www.bramptonfire.com کے حوالے سے مزید معلومات کے لیےبرامپٹن میں فائر پریوینشن ویک 

 
 (:ے ماخوذسروے س NFPA) آگ سے متعلق مزید حقائق

 

 2010 - 2014  کی اطالع دی لگنے گھروں میں سے ایک گھرانے نے گھر میں آگ 338کے درمیان، ہر سال تقریبا 

  بجے کے درمیان اطالع دی گئی،  7اور صبح  11گھر میں آگ سے واقع ہونے والی اموات میں سے آدھی کے بارے میں رات
 لیکن صرف پانچ میں سے ایک گھر کی آگ کی ان اوقات میں اطالع دی گئی

 2010 - 2014 سے واقع ہونے والی پانچ میں سے تین اموات ایسے گھروں میں آگ سے ہوئیں، جن  کے درمیان گھر میں آگ
 میں دھوئیں کے االرم یا دھوئیں کے کوئی بھی فعال االرم نہیں تھے

 والی چوٹوں کا سب سے بڑا سبب ہیں لگنےمیں آگ سے  وںگھر ،آگ کھانے پکانے سے متعلقہ  
 

 اقتباسات:
 

ہیں مگر ہم میں سے ہر ایک شخص ان طریقوں کو سمجھنے  ارروائی کرنے میں بہترینت میں امدادی ک"ہمارے فائر فائیٹرز ہنگامی حاال
کی ذمہ داری رکھتا ہے، جن سے ہم آگ کی صورت میں اپنے آپ اور اپنے خاندانوں کو محفوظ رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ فائر 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http://www.bramptonfire.com/


 

 

 ا گیا ہےکی ڈیزائننی کروانے کے لیے ہے، جو ہم سب کو تیار رہنے کی اہمیت کی یاددہا موقعپریوینشن ویک ایسی سرگرمیوں سے بھرپور 
 جب آپ شہر میں کسی جگہ کسی فائر ٹرک کو دیکھتے ہیں، تو رک کر ہمارے فائر فائیٹرز سے بات کرنا یقینی بنائیں۔" –

 میئر لنڈا جیفری
 

میں یاددہانی کروانا چاہتے ہیں، جو وہ گھر کی آگ سے بچنے اور اس کے لیے  "ہم برامپٹن کے تمام شہریوں کو ان اہم اقدامات کے بارے
تیار رہنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ ہر سیکنڈ معنی رکھتا ہے۔ ایک ایسا منصوبہ تیار کرنے کے لیے اپنے خاندان کو اکٹھا کریں، جو آپ 

  ائے گا۔"اور آپ کے پیاروں کو نقصان کے راستے سے دور اور کسی محفوظ جگہ لے ج
 یلک سروسز کے چیئر، مائیکل پیالسچریجنل کونسلر اور کمیونٹی اینڈ پب

 
 باہر  "آج گھروں میں آگ پہلے سے کہیں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دھوئیں کا االرم بجنے کے بعد اپنے گھر سے

نکلنے کے لیے صرف دو منٹ کا وقت ہو، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ برامپٹن کا ہر رہائشی آج ہی اپنے گھر سے بھاگ کر نکلنے کا منصوبہ تیار 
 کرے اور اس کی مشق کرے۔"

 برامپٹن فائر چیف اینڈ ایمرجنسی سروسز کے قائم مقام چیف، پیٹر گیٹو 
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ہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توج برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

اتا ہے۔ ہم می کامیابی کو بڑھعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م 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۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 
 

 
 
 
 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 لیزا کاکس
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.2028   | lisa.cox@brampton.ca   
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