
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 
 

 اکتوبر کے دوران منایا جا رہا ہے  3-9برامپٹن میں آگ سے بچأو کا ہفتہ 

 
اکتوبر کے دوران برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، سٹی آف برامپٹن اور اس موقع کے   9 تا 3مورخہ   2021) – راکتوب  1برامپٹن، آن )

تعاون کنندہ اینبِرج گیس آگ سے بچاؤ کا ہفتہ منا رہے ہیں تاکہ کمیونٹی کو آگ سے بچاؤ اور اس حوالے سے ممکنہ تیاریوں کے بارے میں 
"آگ سے بچاؤ کی آوازیں ( کے اعالن کے مطابق اس سال کا موضوع  NFPAن )آگاہی فراہم کی جائے۔ نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایش

االرم سے نکلنے والی مختلف آوازوں کی پہچان کے بارے میں (  (COسیکھیں!" ہو گا اور اس کا مقصد دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ
 آگاہی پیدا کرنا ہے۔

 
نے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تیز آواز، دو تیز آوازوں اور بیپس کے  آگ سے حفاظت کی آوازوں کو پہچاننا قیمتی جانوں کو بچا

 درمیان فرق کو سمجھنے سے آپ تمام حاالت کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 

باہر بھاگ  ایسی صورت میں دھواں یا آگ موجود ہے۔ گھر میں  تین مسلسل اونچی آوازوں کے سیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ   •
 پر کال کریں 1-1-9اہر ہی رہیں اور جائیں، ب 

سیکنڈ کے بعد ایک تیز آواز کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹری کمزور ہو گئی ہے اور اسے الزمی تبدیل کر دینا   60یا  30ہر  •
 چاہیے

بیٹری تبدیل کر دینے کے بعد مسلسل تیز آوازوں کا مطلب ہے کہ االرم کی زندگی ختم ہو چکی ہے اور اس کو الزمی طور   •
 سال بعد تبدیل کر دیں  10پر تبدیل کر دینا چاہیے۔ تمام سموک االرم ہر 

افراد کی ضروریات کو پورا کرتے ہوں، بشمول  ( االرم خاندان کے تمام COاس بات کو یقینی بنائیں کہ دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ )
ان افراد کے لیے جو االرم کی قابل سماعت آوازیں سننے کے قابل   حسی یا جسمانی معذوری کے حامل افراد بھی اس کو پہچان سکتے ہوں۔

 یب کرنا چاہیے۔ نہ ہوں، تو ایمرجنسی کی صوت حال کی نشاندہی کے لیے ان کے لیے بصری طور پر متنبہ کرنے واال نظام تنص
 

آگ سے بچأو کے ہفتے کے دوران، حفاظتی مشوروں  اور سیفٹی کی آوازوں کی نشاندہی کے لیے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو  
 پر فالو کریں۔ یوٹیوب اور فیس بک ،ٹوئیٹر

 
برامپٹن کی کمیونٹی میں آگ کی حفاظت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے برامپٹن فائر پریوینشن ویک کے تعاون کنندہ، اینبِرج گیس کی  

ے آپ کو اور اپنے ارد گرد موجود دیگر لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے  فیاضانہ اور مسلسل حمایت پر ان کا بہت شکریہ۔ ہر شخص اپن 
 سادہ مگر انتہائی اہم فائر سیفٹی اقدامات کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ 

 
 اقتباسات 

 
دا  صحت مندانہ اور محفوظ شہر بنانے میں اہم کردار ا "آگ سے بچأو کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی مسلسل کوششیں برامپٹن کو ایک

کرتی ہیں۔ آگ سے بچاؤ کے اس ہفتے کے حوالے سے میں ہر کسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو  
 محفوظ رکھنے کے لیے سیفٹی کی آوازوں سے ضرور واقفیت حاصل کریں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کوشاں رہیں، حفاظت کی آوازیں "سیفٹی کا آغاز آپ سے ہوتا ہے۔ میں 
 سیکھیں اور اپنے دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ  کے االرمز کو بہترین حالت میں رکھیں کیونکہ وہ زندگیاں بچاتے ہیں۔"

 روسز، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، کمیونٹی س5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -
 

"سموک االرم زندگیاں بچاتے ہیں اور جب انہیں مناسب طریقے سے نصب کیا جائے اور ان کی دیکھ بھال کی جاتی رہے، تو وہ آگ سے  
تلف  دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ االرم کی مخ واقع ہونے والی اموات اور زخمیوں میں کمی النے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

آوازیں سیکھنا ضروری ہے تاکہ ان کے سننے پر آپ بروقت مناسب کارروائی کر سکیں۔ گھر میں موجود ہر شخص کو اپنے االرم کی  
 " آوازوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ جاننے کی ضرورت ہے۔

 بل بوئیر، فائر چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  -

https://twitter.com/BramptonFireES
http://www.facebook.com/BramptonFire
https://www.youtube.com/user/BramptonFD
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی 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 ٹیکنالوجی اور ماحول
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 پرابجوت کینتھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 
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