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( carbon monoxideاس قاتل کاربن مونوآکسائیڈ ) ی سے وار کرنے والےآپ کو اور اپنے گھر والوں کو خاموشاپنے 
 سے بچائیں

( کے طور پر Carbon Monoxide Awareness Weekکو پورے شمالی امریکہ میں کاربن مونو آکسائڈ اویئرنس ویک ) 7تا  0نومبر 
 رہا ہےمنایا جا 

 
-Serena Dharaniبرامپٹن، اونٹاریو: اس سال کے شروع میں جنوری کی ایک سرد رات میں برامپٹن کی رہائشی سیرینا دھارانی فصیح )

Fasih کو فون کر  1-1-9سن کر کھل گئی۔ وہ لوگ  کی آواز( اور ان کے شوہر کی آنکھ کاربن مونو آکسائیڈ سے متنبہ کرنے والےاالرم
( کے خراب پرزے کی وجہ سے یہ بے رنگ furnaceاور بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ فرنس ) –کے اپنے گھر سے باہر نکل گئے 

اور بے بو مہلک گیس ان کے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اونٹاریو کے نئے قانون پر عمل کرتے ہوئے حال ہی میں کاربن 
 ے خبردار کرنے واال یہ االرم اپنے گھر میں نصب کیا تھا۔مونو آکسائیڈ س

 
"اس نئے قانون کے بارے میں سننے کے بعد میں اس کے بارے میں کچھ تذبذب کا شکار تھی لیکن اب میرے شوہر اور مجھ پر حقیقت کھل 

ے کا سہرا کاربن مونو آکسائیڈ کے ( نے کہی جنہوں نے اپنی جان بچانMrs. Dharani-Fasihگئی ہے۔" یہ بات مسز دھارانی فصیح )
 االرم کے سر باندھا۔ "اب ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم موت کے کتنا قریب پہنچ گئے تھے۔"

 
 Alarmed for Life( کا االرمڈ فار الئف )Brampton Fire and Emergency Servicesبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

program پروگرام حال ہی میں )( ختم ہوا ہے جس میں فائر فائٹرزfirefighters نے گھر گھر جا کر اس چیز کی تسلی کی ہے کہ )
شہریوں کے گھروں میں دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ سے منتبہ کرنے والے االرم درست طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ فائر 

کاربن مونو سے زیادہ گھروں میں دھوئیں یا  733ے تھے اور ان لوگوں نے سے زیادہ گھروں میں گئ 1,300 (firefightersفائٹرز )
جن عالقوں میں گھروں کی تعمیر کو پانچ  متبادل بیٹریاں بھی نصب کیں۔ 033آکسائیڈ سے منتبہ کرنے والے االرمز کے ساتھ ساتھ تقریباً 

 03نہ کرنے کا تناسب  پابندیکسائیڈ والے االرمز والے قانون کی سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے وہاں پر دھوئیں اور/یا کاربن مونو آ
 فیصد تھا۔

 
کاربن مونو آکسائیڈ والے "ضرورت اس بات کی ہے کہ برامپٹن کے شہری اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھروں میں 

االرمڈ فار الئف ( نے کہی۔ "ہمارے Michael Clarkکالرک )( مائیکل Fire Chiefاالرمز نصب کریں"، یہ بات برامپٹن کے فائر چیف )
(Alarmed for Life program سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت سارے گھر خاموشی سے وار کرنے والے اس قاتل کی زد سے )

 ”غیر محفوظ تھے۔
 

کے آگ برامپٹن کے دوران کے اس تمام عرصے  (Carbon Monoxide Awareness Weekکاربن مونو آکسائڈ اویئرنس ویک )
بجھانے والے عملے کے لوگ برامپٹن میں مختلف مقامات پر موجود ہوں گے اور لوگوں کو کاربن مونو آکسائیڈ کے نقصانات اور درست 
ں طریقے سے کام کرنے والے کاربن مونو آکسائڈ والے االرمز کی تنصیب سے متعلق گھروں کے مالکان کی قانونی ذمہ داری کے بارے می

 آگاہ کرتے رہیں گے۔
 

(، انشورنس John Gignac( کے جان گنیاک )Hawkins-Gignac Foundationپر ہاکنز گنیاک فاؤنڈیشن ) 9:30نومبر کو صبح  2
( ارنی ہارڈی مین MPP( اور ایم پی پی )Doug DeRabbie( کے ڈگ ڈی رابی )Insurance Board of Canadaبورڈ آف کینیڈا )

(Ernie Hardeman )( فالور سٹی سینیئرز سنٹرFlower City Seniors Centre میں جا کر لوگوں کو ) کاربن مونو آکسائیڈ کے
( کی طرف سے برامپٹن فائر Insurance Bureau of Canadaنقصانات سے آگاہ کریں گے۔ اس موقع پر انشورنس بیورو آف کینیڈا )

االرمز  023( کو کاربن مونو آکسائیڈ سے متنبہ کرنے والے Brampton Fire and Emergency Servicesاینڈ ایمرجنسی سروسز )
اور عوام الناس کو کاربن مونو  سنٹر کے ممبرانعطیہ کیے جائیں گے۔ آگ بجھانے واال عملہ اس عطیے کو وصول کرنے کے لیے اور اس 

 لیے موقع پر موجود ہو گا۔آکسائیڈ کے نقصانات سے آگاہ کرنے اور اس سے بچاؤ کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے 
 

کاربن مونو آکسائیڈ سے متنبہ کرنے واال االرم نہ لگایا ہوتا تو یہ ( خاندان والوں نے اپنے گھر میں Dharani-Fasihدھارانی فصیح )"اگر 
گھرانہ اس بات کی  ( نے کہی،۔ یہMr. Gignacایک ایسا مہلک سانحہ ثابت ہو سکتا تھا جس سے بچا جا سکتا تھا۔ "یہ بات مسٹر گنیاک )

زندہ مثال ہے کہ کاربن مونو آکسائیڈ سے متبنہ کرنے والے االرمز جان بچانے کا باعث بنتے ہیں اور میں صوبہ اونٹاریو کے کاربن مونو 
 آکسائیڈ سے متعلق قوانین کی پابندی کرنے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔"



 
 

 

 
 

( Hawkins-Gignac Actگنیاک ایکٹ )-نے ہاکنز (Hardeman( ہارڈی مین )MPPایم پی پی )( اور Mr. Gignacمسٹر گنیاک )
یعنی اونٹاریو کے شہریوں کی جان بچانے والے اس قانون کے تشکیل دینے اور منظور کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایم پی پی 

(MPP( ہارڈی مین )Hardeman نے سب سے پہلے )میں اس کو ایک پرائیویٹ 5332 ( ممبرز بلprivate members bill کے )
میں  5300طور پر اونٹاریو کی قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا تھا اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں چار مرتبہ پھر پیش کیا۔ یہ ایکٹ 

سے متنبہ کرنے  وآکسائیڈکاربن مونمیں اونٹاریو میں ہر ایسے گھر میں درست طریقے سے کام کرنے والے  5302منظور ہوا اور اپریل 
 ہو۔ کا خطرہکے پھیلنے کاربن مونوآکسائیڈ والے االرم کا نصب کرنا الزمی اور قانونی طور پر قابل نفاذ قرار دے دیا گیا جہاں 

 
 ( کی آپ سے درخواست ہے کہ آپ:Brampton Fire and Emergency Servicesبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

  سے متنبہ کرنے واال االرم نصب کریں جہاں لوگ  کاربن مونوآکسائیڈدرست طریقے سے کام کرنے واال ہر ایسی جگہ کے باہر
 قانون یہی کہتا ہے! –سوتے ہوں 

  سال تک چلنے والی بیٹریز استعمال ہو  03کاربن مونو آکسائیڈ سے متنبہ کرنے والے ایسے االرم استعمال کریں جن میں لیتھیم کی
 اگر یہ دستیاب نہیں تو سال میں ایک دفعہ اپنی بیٹریاں تبدیل کریں –رہی ہوں 

  دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ سے متنبہ کرنے والے اپنے االرمز( پر لگے ہوئے ٹیسٹ بٹنtest button کو دبا کر )گیباقاعد 
 تے رہیں۔جانچ کرسے ان کی 

 5332  کو تبدیل کریں۔ دھوئیں والے االرمز کی طرح کاربن مونو آکسائیڈ والے االرم سے پہلے بننے والے اپنے موجودہ االرمز
 المحدود مدت تک نہیں چلتے۔

 
 ریسورس

 
 ( کا پیغامChief Clarkمز کے بارے میں چیف کالرک )ربن مونو آکسائیڈ سے متنبہ کرنے والے االرکا -ویڈیو 

 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  532کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 22شامل ہیں جو 

میں افتتاح  5337جس کا  (Brampton Civic Hospital)ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم

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

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 کوآرڈینیٹرسینیئرمیڈیا 

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8hfvyFOo5RQ&list=PLwPpn41MA71TgAWsPUShJfM37uZoo8Smo
mailto:brian.stitte@brampton.ca

