ਜੇ ਅੱ ਗ ਲਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਿਮੰ ਟ ਤ ਵੀ ਘੱ ਟ ਸਮਾਂ ਹੈ!
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ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜਲ
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ਬਾਹਰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ:
(ਘਰ ਿਵਚ ਲਗੀ ਅੱ ਗ ਤ ਬਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਿਪਛਲੇ ਪੰ ਨੇ ਤੇ ਹੈ)

ਜੇ ਅੱ ਗ ਲਗ ਜਾਏ
•
•
•
•
•

ਘਰ ਿਵਚ ਸਭ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ “ਅੱ ਗ, ਅੱ ਗ, ਅੱ ਗ” (“FIRE, FIRE, FIRE”) ਿਚਲਾਉ, ਸ਼ੋਰ
ਕਰੋ [ਭਾਵ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ (ਧੂੰ ਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ) ਵਜਦੇ ਵੀ ਹੋਣ]।
ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਿਵਚ ਫੌਰਨ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲ ਜਾਉ। (ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਰਾਹ ਿਵਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ)।
ਜੇ ਧੂੰ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨ ਵੇ ਹੋ ਕੇ, ਧੂੰ ਏ ਦੇ ਹੇਠ ਿਨਕਲ ਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਉ।
ਬਾਹਰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਹਰ ਕੋਈ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਤ 911 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਸਡ਼ਦੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਮੁਡ਼ ਕੇ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੋ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉ ਿਜਥੇ ਇਹ ਿਦੱ ਸਦੀ ਹੋਵੇ
(ਿਜਵ ਿਕ ਇੱਕ ਰੈਫ਼ਰੀਿਜਰੈਟਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ)

ਘਰ ਿਵਚ ਲਗੀ ਅੱ ਗ ਤ ਬਚਣ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤਾਂ

ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਪਲ (ਨਮੂਨਾ)
(ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜਲ)

[ਹਰ ਖਾਨਾ ਜਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸਤੇ ਚੈੱਕ (ਿਟੱ ਕ) ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉ]

ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮਾਂ (ਧੂੰ ਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮਾਂ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

[ਬੇਸਮਟ (ਤਿਹਖਾਨਾ) ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਮੰ ਿਜਲ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ]।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਭ “ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ (ਜਾਂਚ) ਕਰੋ।
ਜੋ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਹ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱ ਟ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਾਉ ਅਤੇ ਮੁਡ਼ ਟੈਸਟ ਕਰੋ।
ਿਜਹਡ਼ੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ 10 ਸਾਲ ਤ ਵੱ ਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵ ਲਾਉ।
[ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਿਕਤਾਬਚੀ, “ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਧੂੰ ਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ

ਤੂਹਾਡੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਹੈ” (“Working Smoke Alarms, It’s the Law, It’s your Life”)]

ਇਸਤ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਕੇਪ ਪਲਾਨ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਸਭ ਦਰਵਾਿਜਆਂ, ਿਖਡ਼ਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ
ਸਭ ਮੰ ਿਜਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉ (ਪੈਨਿਸਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ)।
ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਿਵਖਾਉ। ਹਰ ਕਮਰੇ ਿਵਚ
ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਰਸਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ
ਮੁੱ ਖ ਰਸਤਾ ਧੂੰ ਏ ਜਾਂ ਅੱ ਗ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ
ਿਖਡ਼ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਇਕ ਿਮਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੋ (ਦਰਖਤ, ਡਰਾਈਵ ਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਲਾਅਨ, ਆਿਦ)
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਿਲਖੋ,ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਘਰ ਿਵਚ ਬਚਣ ਬਾਅਦ
ਿਕਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਿਵਚ ਬਚਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉ ਿਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ।
ਅਖ਼ੀਰ ਿਵਚ, ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤੇ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਅਮਲ
ਅਤੇਅਿਭਆਸ ਕਰੋ (ਅਤੇ ਉਸ ਤ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ ਿਫਰ ਕਰੋ)।

ਬਾਹਰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ:ਡਰਾਈਵ ਵੇ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰ।

ਸੁਰੱਿਖਅਤਾ ਲਈ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

•

•
•

•
•
•

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਿਖਡ਼ਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ ਉਹ ਅੰ ਦਰਲੇ ਪਾਿਸਂਉ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱ ਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋ ਡ਼ ਹੋਵੇ
੍ਹ ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲੇ ਜਾਂ ਿਡਵਾਇਿਸਸ
ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਿਕ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲਣ
(ਉਪਕਰਣ) ਨਹ ਲਗੇ ਹੋਏ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ
੍ਹ ਲਈ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। (ਜੇ ਿਖਡ਼ਕੀਆਂ ਉੱਚੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਅੱ ਗ ਿਵਚ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ)।
ਜੇ ਤੁਸ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਸਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਇਕ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਲਾਉ।
ਜੇ ਤੁਸ ਅਪਾਰਟਮਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰੋ ਿਕ ਹਰ ਮੰ ਿਜਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਿਕਖੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਿਕਸੇ ਐਮਰਜਸੀ (ਹੰ ਗਾਮੀ ਸਿਥਤੀ) ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਉ। [“ਅੱ ਗ ਤ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ” (“Fire Safety
Plan”) ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮਟ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ]।
ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਵੱ ਲ ਪੂਰਾ ਿਧਆਨ ਿਦਉ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਿਵਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹੋ।
ਜਦ ਨਸ਼ੇ ਿਵਚ ਹੋਵੋ, ਉਦ ਕੁਝ ਨਾ ਪਕਾਉ, ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਸਗਰਟ ਪੀਓ।
ਮਾਚਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਹੂੰ ਚ ਤ ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ।

ਂ ਐਮਰਜਸੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ (Mississauga Fire and Emergency Services)
ਮਾਤਾਿਪਤਾ/ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਕੇਅਰ ਿਗਵਰਸ) – ਿਮਸੀਸੌਗਾ ਫਾਇਰ ਐਡ
ਵੱ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਿਵਚ ਅੱ ਗ ਤ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (Home Fire Escape Plan) ਅੱ ਗ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇਕ ਅਸਾਈਨਮਟ (ਕੰ ਮ) ਦੇ ਤੌਰ
ਦੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਿਵਚ ਅੱ ਗ ਤ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਨੂੰ ਿਬਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰੋ, ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਹ ਿਕਸੇ ਿਦਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਇਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਰੀਖ ਪਾਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਦੀ ਅਸਾਈਨਮਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰੀਿਵਓ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅਿਧਆਪਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉ, ਿਜਥੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ (ਿਜਵ ਿਕ ਰੈਫ਼ਿਰਜੀਰੇਟਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ)।
ਮਾਤਾਿਪਤਾ/ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਕੇਅਰ ਿਗਵਰਸ) – ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ x____________________________________
ਂ ਐਮਰਜਸੀ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਵੱ ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ(ਆਂ) ਨੂੰ ਇਹਘਰ ਿਵਚ ਅੱ ਗ ਤ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅੱ ਗ ਤ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਅਿਧਆਪਕ – ਿਮਸੀਸੌਗਾ ਫਾਇਰ ਐਡ
ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਧ ਿਦਉ ਅਤੇ ਸੰ ਖੇਪ ਦਸਤਖਤ
ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਉ।
[ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹ , ਤੁਸ ਿਸਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਈਨ (ਸਪੀਆ ਿਗਆ) ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ]।

ਉਸਤ ਬਾਅਦ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਕ ਉਹ ਘਰ ਜਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਏ, ਿਜਥੇ ਇਹ ਿਦੱ ਸਦੀ ਰਹੇ (ਿਜਵ ਿਕ ਰੈਫ਼ਿਰਜੀਰੇਟਰ ਦਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਿਦ)।
ਅਿਧਆਪਕ – ਸੰ ਖੇਪ ਦਸਤਖਤ x ______

ਅੱ ਗ ਤ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਿਡਵੀਯਨ (Fire Prevention Division) – Public Education, 300 City Centre
Drive, 2nd Floor, L5B 3C1

ਹੋਰ ਵੱ ਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 905-615-4377 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.mississauga.ca/fire ਵੇਖੋ

