
 

 

 
     برائے فوری اجراء 

                  

 پر منا رہا ہے کا ہفتہ آگ سے بچأو  دوران اکتوبر کے   10تا  4سٹی آف برامپٹن 

 

اکتوبر کے دوران برامپٹن میں آگ سے بچأو کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، جس کے دوران    4- 10مورخہ    -( 2020اکتوبر  2برامپٹن، آن )
کھانا پکانے کے  شہریوں کو کھانا پکانے کے دوران محفوظ رہنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جائے گی۔ اس سال کا موضوع ہے "

 "۔دوران ہمیشہ کچن کے اندر موجود رہیں

تر واقعات کا تعلق کچن سے شروع ہونے والی آگ سے ہوتا ہے۔ کھانا پکانے کے دوران محفوظ رہنے کے   برامپٹن میں آگ لگنے کے زیادہ
 حوالے سے، شہری درج ذیل سادہ اقدامات پر عمل کر سکتے ہیں:

 کھانے پکانے کے دوران ہمیشہ کچن کے اندر موجود رہیں •
 فون اور ٹی وی کچن سے توجہ کو منتشر کرنے والی چیزیں ہٹا دیں، بشمو سیل   •
اگر کھانے پکانے کے دوران آپ کو کچن سے باہر جانا پڑ جائے، تو چولہا بند کر دیں اور برتنوں کو برنر سے نیچے اتار کر   •

 باہر جائیں 
 اگر آپ کو غنودگی محسوس ہو رہی ہو یا دماغ پر الکحل یا چرس وغیرہ کا  اثر موجود ہو، تو کھانے پکانے کا کام نہ کریں •
والی تمام چیزوں کو چولہے سے دور رکھیں )مثًلا اوون کے دستانے، لکڑی کے برتن، کھانوں کے ڈبے، تولیے اور    آگ پکڑنے •

 پردے وغیرہ( 
 کھانا پکاتے وقت چھوٹے یا تنگ بازٔوں والے کپڑے پہنے •

 آگ سے بچأو کے ہفتے کی آن الئن تقریبات 

کی وجہ سے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے آگے سے بچأو کے ہفتے کے تمام پروگرام اس سال ورچوئل طریقے سے   19-کووڈ
فیس   ،ٹوئٹر منعقد کیے جائیں گے۔ روزانہ کے مفید مشوروں، ترکیبوں اور مزید بہت کچھ کے لیے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو 

 پر فالو کریں!  وٹیوبی  اور  ،بک

پر فائر چیف بل   سٹی کے فیس بک صفحہ  بجے تک فیس بک الئیو کوکنگ شو میں شرکت کے لیے 6اکتوبر کو شام  5بروز پیر مورخہ 
بوائز اور جے ریڈ اینڈ کمپنی فوڈ + ڈرنک کے شیف جیسن روسو کے ساتھ شامل ہو جائیں، جس میں مزے مزے کے کھانوں کی ترکیبوں  

وہ آگ سے حفاظت کے کچھ مفید مشورے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور آپ کے پاس سواالت پوچھنے کا موقع بھی کے عًل
 موجود ہو گا! 

جانیں کہ آپ اپنے کچن میں کیسے بحفاظت    -ریگے کچن کی جانب سے شیف وینے ریڈ کے ساتھ ایک آن الئن ُکوکنگ شو بھی شامل ہو گا  
 جرک چکن سِٹر بنا سکتے ہیں۔رہتے ہوئے ایک سادہ 

 ار ادا کرتا ہے۔ بنانے میں اہم کرد صحت مندانہ اور محفوظ شہر آگ سے بچأو کا ہفتہ برامپٹن کو ایک

  اقتباسات 

"آگ سے بچأو کا ہفتہ ہمیں ایک اہم یاد دہانی کراتا ہے کہ آگ سے تحفظ ہماری اّولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چونکہ کوروناوائرس کی روک  
ت میں کچن  تھام اور اس کے پھیًلٔو کو روکنے کے لیے ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہٗیں، تو ایسی صور

میں کھانا پکانے کے دوران محفوظ رہنا اب پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ میں تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں  
 کہ وہ کچن میں محفوظ رہنے کے حوالے سے مزید سیکھیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/BramptonFireES&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391304867&sdata=Z/XP6jo1uusUgJ6R0bC5KtbwHu8AVn8BZpWS8Vk+IWU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.facebook.com/BramptonFire&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391304867&sdata=IB0QmINKRbUs7BeetzYFJOgnEX6cVPK4jiY6hnsvFg4=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.facebook.com/BramptonFire&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391304867&sdata=IB0QmINKRbUs7BeetzYFJOgnEX6cVPK4jiY6hnsvFg4=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/user/BramptonFD&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391314862&sdata=NJotdYrX+R8g2AA1ijtcu+H/R1H1wL3WNbrITfBqhRM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/user/BramptonFD&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391314862&sdata=NJotdYrX+R8g2AA1ijtcu+H/R1H1wL3WNbrITfBqhRM=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/user/BramptonFD&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|d2a02ab1af444150d78d08d867242ef7|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|1|637372752391314862&sdata=NJotdYrX+R8g2AA1ijtcu+H/R1H1wL3WNbrITfBqhRM=&reserved=0
http://www.brampton.ca/CityBrampton
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Healthy-and-Safe.aspx


 

 

میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ پیشگی طور پر فعال رہیں۔ کچن   کا ایک کردار ہے۔ "آگ سے تحفظ کے حوالے سے ہم سب 
میں آگ سے بچأو کے بارے میں سیکھیں اور اپنے گھروں اور پیاروں کو آگ سے محفوظ رکھیں۔ اگر ہم سب اپنا کردار ادا کریں گے، تو  

 زندگیاں بچا سکتے ہیں۔" 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1ونسلر وارڈز رووینا سینٹوس، ریجنل ک  -

"ہماری ٹیم ہمارے شہر اور رہائشیوں کو صحت مند اور محفوظ رکھنے کے لیے اپنی استعداد کے مطابق روزانہ کام کرتی ہے۔ میں تمام 
ہ اپنے گھروں کو اپنے پیاروں کے لیے کیسے  رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو آگاہ رکھیں اور یہ سیکھیں کہ و

 "محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ہم سب مل جل کر ہی آگ سے بچأو کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔

 ؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن8اور  7چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز  -

ادہ تر کا آغاز کچن میں لگنے والی آگ سے ہوتا ہے اور ان سے عام طور پر آسانی سے  "برامپٹن میں آگے لگنے کے واقعات میں سے زی 
ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیم ہمیشہ بروقت کاروائی کے لیے تیار رہتی ہے؛ تاہم، ہماری آگ   محفوظ رہا جا سکتا ہے۔

ور وہ اپنے گھروں کو خود آگ سے بچانے میں سب سے زیادہ اور اہم کردار  بجھانے کی ٹیم کا ایک اہم حصہ ہمارے رہائشی خود بھی ہیں ا
 جانیں کہ آپ کو اپنے گھر اور خاندان کو بچانے کے لیے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔"  ادا کر سکتے ہیں۔

  چیف بل بوائز، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 کمیونیکیشناسٹریٹیجک 
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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