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 برامپٹن شہر پورے شہر میں گرمی سے بچاؤ کے مقامات کی پیشکش کرتا ہے
 

ہے اس کے تمام تفریحی پیل کے خطے کی جانب سے آج جاری کردہ شدید گرمی کے انتباہ کی روشنی میں، برامپٹن شہر رہائشیوں کو یاد دالتا 

مراکز، آپریشن کے عام اوقات کے دوران  گرمی سے ریلیف کے مقامات کے طور پر دستیاب رہیں گے۔ مزید برآں، کمیونٹی ایمان کی بنیاد 

 ہے۔ہاؤڈن بلیوارڈ( بھی ایک گرمی سے بچاؤ جگہ کے طور پر کھال ہوا  363گروہوں کے ساتھ شراکت داری میں، برامیلیا متحدہ چرچ )
 

گرمی سے بچاؤ کے تمام مقامات ایئر کنڈیشنگ ہیں اور پینے کا پانی نلوں اور فواروں میں دستیاب ہے، اور پرسکون گھومنے پھرنے کے 

 قواعد رہائشیوں کو ٹھنڈا ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ 
 

بجے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ رہائشیوں کو کبھی کبھار آنے والے تیرنے کے شیڈول کے لئے شہر کی ویب سائٹ  9سپرے پیڈ کا وقت رات 

مالحظہ کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ پروفیسر کی جھیل اور ایلڈوریڈو کا بیرونی تاالب بھی باقاعدہ کام کرنے کے اوقات کے دوران 

 کھلے ہیں۔
 

 کا دورہ کریں۔ برامپٹن شہر کی ویب سائٹ ا رہنے کی تراکیب کے لئےشدید گرمی کی مدت میں ٹھنڈ
 

 بیرونی سرگرمیوں کو محدود کر لیں 
ی کی جاتی ہے۔ یہ بھی تجویز دی جاتی ہے کہ لوگ سورج کے رہائشیوں کو گھر سے باہر کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی حوصلہ افزائ

 سامنے مت ٹھہریں، کثرت سے پانی پئیں اور ٹھنڈے مقامات پر قیام کریں۔ 
 

 خطرے کی زد میں موجود افراد 
صلہ افزائی بڑے اور چھوٹے بچے خاص طور پر خطرے کی زد میں ہیں، اور رہائشیوں کو دوستوں اور خاندان والوں کی دیکھ بھال کی حو

 کی جاتی ہے جن کے بارے لگتا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہیں۔ 
 

 پالتو جانور 
 پالتو جانوروں کو ٹھنڈا رکھنے کی تراکیب:

 پالتو جانوروں کو گھر کے اندر رکھیں •
 تازہ پانی کی کافی مقدار فراہم کریں •
 گھروں میں تازہ ہوا کا گزر بنائیں  •
 سایہ فراہم کریںسورج کے سامنے مختصر وقت رکیں اور  •

 
 شدید گرم درجہ حرارت میں، بچوں یا پالتو جانوروں کو گاڑیوں میں اکیال مت چھوڑیں۔

 
 پانی میں محفوظ رہیں 

 رہائشیوں کو پانی کے قریب باحفاظت کھیلنے کے لئے یاددہانی کرائی جاتی ہے: 
 چھوٹے بچوں کو پانی کے ارد گرد ہمیشہ اپنے ہاتھوں کی پہنچ میں رکھیں •
 بھی اکیلے  تیرنے نہ دیںک •
 میں رکھیں اور کنٹرول گھر کے عقبی صحن میں چاروں اطراف باڑ لگے تاالب میں رسائی کو محدود کریں •
 جب تاالب جگہ میں یا ساحل پر ہوں تو چھوٹے بچوں کو الئف جیکٹ پہنائیں •
 تیراکی کے لئے الئف گارڈ کی زیر نگرانی ساحل اور تاالبوں کا انتخاب کریں •
 ے بھرت تاالب اور پانی کی بالٹیاں اگر استعمال میں نہ ہوں تو خالی کر دیںاکیل •
 اگر آپ کے قریب کوئی پول یا کاٹیج ہے، تو یقینی بنائیں کہ آپ کے خاندانی اراکین زندگی کے تحفظ کی مہارت کو جاننے ہیں •

http://www.brampton.ca/EN/residents/Emergency-Measures/Pages/article.aspx/6/


 

 

 
 
 

 کا دورہ کریں www.brampton.caگرمی سے بچاؤ پر مزید معلومات کے لئے، 
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 میڈیا رابطہ 

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار
 سٹی آف برامپٹن
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