
ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮ ਚੁਣਨਾ
ਹਜਨ੍ਹਾ ਂਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿ ੈ(ਓਂਟਾਰੀਓ ਹਬਲਹਡਗੰ ਿਡੋ [Ontario 
Building Code] ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂ ੰਘਰ ਦੀ ਹਬਜਲੀ ਦੇ 
ਸਰਹਿਟ ਨਾਲ ਿਨੈੱਿਟ ਿਰਨਾ (ਜਡੋ਼ਨਾ) ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ।ੈ ਵਧੀਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਜਾ ਂਉਿ 
ਜ ੋਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ ਿਡੋ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾ ਂਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ ਨੂ ੰਘਰ ਦੇ 
ਹਬਜਲਾਈ ਸਰਹਿਟ ਨਾਲ ਜਹੋਡ਼ਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿ,ੈ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਿਦੇ 
ਿਨ, ਜਾ ਂਦਿੋਾ ਂਦ ੇਸਮੁਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਿਦ ੇਿਨ। ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਦ ੋਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ 
ਿੁਦੰ ੇਿਨ, ਆਇਨੀਿਰਣ (ਤਜੇ਼ ਲਾਟਾ ਂਹਨਿਲਦੀਆਂ) ਅਤ ੇਫਟੋਇੋਲੈਿਹਟਰਿਿ (ਿਲੌੀ 
ਿਲੌੀ ਸਲੁਗਣ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇਧਖੁਦੀ ਅਗੱ) ਜ ੋਚਲਣ ਤੋਂ ਵਖੱ ਵਖੱ ਹਸਧਾਤਂਾ ਂਅਨੁਸਾਰ 
ਚਲਦ ੇਤ ੇਿਮੰ ਿਰਦ ੇਿਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿੀ ਸਰੁਹੱਖਆ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵਚ ਦਿੋਾ ਂਤਰ੍ਹਾ ਂਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ। ਇਿ ਦੋ 
ਿਾਰਣਾ ਂਿਰਿ ੇਬਿਤੁ ਅਹਿਮ ਿ।ੈ

1.    ਤੁਿਾਡਾ ਪਹਰਵਾਰ ਦਿੋਾ ਂਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅਗੱਾ ਂਤੋਂ ਸਰੁਹੱਖਅਤ ਿ ੋਜਾਏਗਾ (ਤਜੇ਼ 
ਲਾਟਾ ਂਵਾਲੀ ਅਤ ੇਿਲੌੀ ਿਲੌੀ ਸਲੁਗਣ ਵਾਲੀ ਅਗੱ)

2.    ਆਪਣੇ ਘਰ ਦ ੇਿਰ ਹਿਸੱ ੇਲਈ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦੀ ਸਿੀ ਚਣੋ, ‘ਝੂਠੇ ਖਪ 
ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮਾ’ਂ ਨੂ ੰਖਤਮ ਿਰ ਦਵੇਗੇੀ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹਗਣਤੀ ਬਿਤੁ ਘੱਟ 
ਿਰ ਦਵੇਗੇੀ। ਝੂਠੇ, ਖਪ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਇਿ ਸਭੰਾਵਨਾ ਿ,ੈ ਹਿ 
ਤੁਿਾਡਾ ਪਹਰਵਾਰ ਅਸਲੀ ਘਾਤਿ ਸਹਥਤੀ ਵਲੱ ਉਦੋਂ ਹਧਆਨ ਨਾ ਦਵੇ,ੇ ਜਦੋਂ 
ਇਿ ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਲਗਣ ਤ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਵਜ।ੇ ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਲਗਣ ਸਮੇਂ 
ਤੁਿਾਡ ੇਪਹਰਵਾਰ ਿਲੋ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਵਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਿ ੇਹਨਿਲਨ 
ਲਈ ਇਿ ਹਮਟੰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾ ਂਿ।ੈ ਿਠੇ ਹਲਹਖਆਂ ਚਾਰਟ ਦਿੋਾ ਂਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦ ੇਤੁਲਨਾਤਮਿ ਫ਼ਾਇਦ ੇਹਵਖਾਉਂਦਾ ਿ:ੈ

ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ:                ਆਇਓਨਾਇਜਸ਼ੇਨ      ਪਰਿਿਾਸ਼ ਹਬਜਲੀ

ਬਟੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਿ ੈ                                 

ਹਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ                                         

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੱ ਆਮ ਲਗਾਇਆ  
ਹਗਆ (ਘੱਟ ਿੀਮਤ)                        

ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲੈ ਰਿੀਆ ਂਅਗੱ ਦੀਆਂ  
ਲਾਟਾ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੁਾਗ           

ਿਲੌੀ ਿਲੌੀ ਸਲੁਗਦੀਆ ਂਅਗੱਾ ਂਦਾ  
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੁਾਗ                                                 

ਫਾਲਤੂ ਦ ੇਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਝੂਿਾਅ  
(ਰਸਈੋ ਅਤ ੇਗਸੂਲਖ਼ਾਹਨਆਂ ਦ ੇਨੇਡ਼)ੇ              

ਫਾਲਤੂ ਅਲਾਰਮ  
ਿਦੀ ਿੀ ਿਰਦ ੇਿਨ                                                    

ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨੂ ੰਅਗੱ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਉਪਲਬਧ ਿਰਨ 
ਲਈ:
ਅਗੱ ਤੋਂ ਸਰੁਹੱਖਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀਆ ਂਚਗੰੀਆ ਂਆਦਤਾ ਂਦਾ ਅਹਭਆਸ ਿਰਿੇ 
ਅਗੱਾ ਂਨੂ ੰਲਗਣ ਤੋਂ ਰਿੋ।ੋ
ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਿ,ੇ ਹਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਸਿੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲਗ ੇਿਏੋ ਿਨ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਠੀਿ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿ ੋਰਿੀ ਿ,ੈ ਅਗੱ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਗੱਾ ਂਦੀ 
ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਸਟਜੇ ਤੋਂ ਿੀ ਲਉ।
ਅਗੱ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਰਵਾਰ ਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉ ਅਤ ੇਸਾਲ ਹਵਚ 
ਘਟੱ ੋਘੱਟ ਦ ੋਵਾਰ ਅਹਭਆਸ ਿਰ।ੋ
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ਆਖ਼ਰੀ ਪਰ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਨਿੀਂ  
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ
ਤੁਿਾਡ ੇਲਈ ਇਿ ਅਹਿਮ ਿ,ੈ ਹਿ ਤੁਿਾਡ ੇਿਲੋ ਅਗੱ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਿ ਨਿਸ਼ਾ ਿਵੋ,ੇ 
ਹਜਸ ਹਵਚ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦ ੇਸਾਰ ੇਸਭੰਾਵੀ ਰਸਤ ੇਹਦਸੱਦ ੇਿਣੋ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਿ ਬਿ ੁਮਜੰ਼ਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਵਚ ਰਹਿਦੰ ੇਿ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਮਜੰ਼ਲ ਤੋਂ 
ਬਾਿਰ ਹਨਿਲਨ ਦੀਆਂ ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਦ ੇਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉ। 

•     ਯਾਦ ਰਖੱ,ੋ ਅਗੱ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਟਾ ਂਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਦੀ ਨਿੀਂ ਿਰ।ੋ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਇਿ ਹਮਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਹਨਸ਼ਚਤ ਿਰ ੋਹਜਥ ੇਬਚ ਿੇ 
ਪਹਰਵਾਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇਮੈਂਬਰ ਇਿਠੇੱ ਹਮਲਣਗ।ੇ  

•     ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਸਾਲ ਹਵਚ ਦ ੋਵਾਰ ਿਰ।ੋ 
ਆਪਣੀ ਡਹਰਲੱ ਉਦੋਂ ਿਰ,ੋ ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ ੇਬਦੰ ਿਰਿ ੇਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 
ਹਬਸਤਰਾ ਂਹਵਚ ਿਣੋ। ਇਿ ਹਵਅਿਤੀ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਦਂਾ ਿ ੈਤਾ ਂਪਹਰਵਾਰ ਦਾ 
ਿਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰਡ਼ਿ ੇਜਾ ਂਨੀਵਾ ਂਿਿੋ ੇਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਹਨਿਲਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇਹਮਲਣ 
ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਤ ੇਪਿੁਚੰਦਾ ਿ।ੈ ਅਖੱਾ ਂਤ ੇਪਟੱੀ ਬੰਨ੍ਹ ਿ ੇਜਾ ਂਅਖੱਾ ਂਘੱੁਟ ਿ ੇਬੰਦ ਿਰਿੇ 
ਇਸ ਡਹਰਲੱ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਿਰਨ ਦਾ ਸਿੀ ਹਵਚਾਰ ਿ ੈਅਤ ੇਅਖੱਾ ਂਘੱੁਟ ਿੇ 
ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਨੂ ੰਹਜ਼ਆਦਾ ਚਗੰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਹਿਸਸੂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ 
ਿ।ੈ

ਯਾਦ ਰਖੱ ੋਅਸਲੀ ਅਗੱ ਹਵਚ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਬਾਿਰ ਆ ਗਏ ਿ ੋਤਾ ਂਬਾਿਰ ਿੀ 
ਰਿ!ੋ ਬਲਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹਵਚ ਮਡੁ਼ ਨਿੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਉ!

ਇਨਸਪੈਿਸ਼ਨ ਆਫੈਂਹਸਸ ਐਂਡ ਏਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ
ਪਾਰਟ VI ਅਗੱ ਤ ੇਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਅਤ ੇਅਗੱ ਨੂ ੰਰਿੋਣ ਬਾਰ ੇਿਾਨੂਨੰ (Fire 
Protection and Prevention Act) ਹਮਉਹਨਸੀਪਲ ਦ ੇਅਗੱ ਸਬਧੰੀ 
ਇਨਸਪਿੈਟਰਾ ਂਨੂ ੰਅਗੱ ਦੀ ਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਦਾਖਲ 
ਿਣੋ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਆੁਇਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦੇਂਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਮਆੁਇਨੇ ਹਵਚ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਸਿੀ ਲਹਗਆ ਿਣੋਾ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ 
ਸਿਦੀ ਿ।ੈ 

ਪਾਰਟ VII ਅਗੱ ਤ ੇਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਅਤ ੇਅਗੱ ਨੂ ੰਰਿੋਣ ਬਾਰ ੇਿਾਨੂਨੰ (Fire 
Protection and Prevention Act) ਤਹਿਤ ਿਰ ਉਸ ਹਵਅਿਤੀ ਨੂੰ 
ਜਰੁਮਾਨਾ ਿਏੋਗਾ ਜ ੋਿਾਨੂਨੰ ਅਤ ੇਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ ਿਡੋ (Ontario Fire 
Code) ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਿਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤ ੇਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿ।ੈ 

ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮ ਹਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਿਨ
ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਬਿਤੂੀਆ ਂਜਾਨਲੇਵਾ ਅਗੱਾ ਂਰਾਤ ਨੂ ੰਲਗਦੀਆਂ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਿ ਸਤੁ ੇਿਏੋ 
ਿੁਦੰ ੇਿਨ। ਆਮ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਧੂਏੰਂ ਦੀ ਗਧੰ (ਬੋ) ਨਾਲ ਿ ੋਸਿਦਾ ਿ ੈਹਿ ਹਿਸੇ 
ਸਤੁ ੇਿਏੋ ਹਵਅਿਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਿੀ ਨਾ ਖੁਲੇੱ। ਅਗੱ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਿਈੋਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗਸੈਾਂ 
ਅਤ ੇਧੂਏੰਂ ਨਾਲ ਇਦੰਰੀਆਂ ਸੁਨੰ ਿ ੋਜਾਦਂੀਆਂ ਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੂ ੰਡੂਘੰੀ ਨੀਂਦ ਪੈ 
ਸਿਦੀ ਿ ੈਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਿੇਸੋ ਵੀ ਿ ੋਸਿਦੀ ਿ।ੋ ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਸਸਤ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਇਿ 
ਚਤੇਾਵਨੀ ਵਜਾਦਂ ੇਿਨ, ਅਤ ੇਤੁਿਾਨੂ ੰਅਗੱ ਬਾਰ ੇਚਿੌਸ ਿਰਦ ੇਿਨ। ਤੁਿਾਨੂ ੰਬਚਣ ਦਾ 
ਸਮਾ ਂਦੇਂਦ ੇਿਨ, ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਘਰ ਹਵਚ ਲਗੀ ਅਗੱ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦ ੇਖਤਰ ੇਨੂ ੰਘੱਟ 
ਿਰਦ ੇਿਨ।  
ਜਦੋਂ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਵਜਦਾ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਵਲੱ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਹਵਚ 
ਤੁਿਾਡ ੇਪਹਰਵਾਰ ਿਲੋ ਇਿ ਹਮਟੰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ

ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਲਗਾਉਣਾ  
ਇਿ ਿਾਨੂਨੰ ਿੈ 
ਨਵੇਂ ਿਾਨੂਨੰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਿਾਡ ੇਘਰ ਦੀ ਿਰ ਪਧੱਰ ਤ ੇਇਿ “ਿਮੰ ਿਰ ਹਰਿਾ” ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਲਹਗਆ ਿਣੋਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ  
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡ ੇਘਰ ਤ ੇਿੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਿ?ੈ

1990 ਤੋਂ ਿਣੁ ਤਿ ਬਣੇ ਿਏੋ ਘਰਾ ਂਲਈ, ਿਰ ਪਧੱਰ ਤ ੇਹਬਜਲੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਹਵਚ 
ਜਡੁ਼ ੇਿਏ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਪਹਿਲਾ ਂਿੀ ਿਰ ਲੈਵਲ ਤ ੇਲਗ ੇਿਏੋ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਤਿ ਉਿ 
“ਿਮੰ ਿਰ ਰਿ ੇਿਨ” ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਿੁਝ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਿੀਂ ਪਰ ਇਿ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿ ੈਹਿ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਬਦਲ ਹਦਤੱਾ ਜਾਏ ਜ ੋ10 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਵਧੱ ਸਾਲ ਪਰੁਾਣੇ ਿਨ। 
1975 ਤੋਂ 1990 ਤਿ ਬਣੇ ਘਰਾ ਂਲਈ, ਸਣੌ ਵਾਲੇ ਹਿਹੱਸਆਂ ਅਤ ੇਘਰ ਦ ੇਬਾਿੀ 
ਹਿਹੱਸਆ ਂਹਵਚਿਾਰ ਹਬਜਲੀ ਦਾ ਇਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਿਇੋਆ ਿ।ੈ ਦੂਜੀਆਂ 
ਮਜੰ਼ਲਾ ਂਤ ੇਉਸ ਅਸਰੁਹੱਖਅਤ ਪਧੱਰ ਤ ੇਇਿ ਨਵਾ ਂਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਿ।ੈ ਇਿ ਵੀ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿ,ੈ ਹਿ ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਉਿ ਮਲੂ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ 
ਅਤ ੇਬਟੈਰੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਉਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਜ ੋ10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੱ ਪਰੁਾਣੇ 
ਿਨ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਜਾਣ। 
1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਬਣੇ ਿਏੋ ਘਰਾ ਂਹਵਚ, ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿਣੋ ਦੀ ਿਈੋ 
ਸਭੰਾਵਨਾ ਨਿੀਂ ਲਗਦੀ। ਿਰ ਮਜੰ਼ਲ ਤ ੇਇਿ “ਵਰਹਿਗੰ (ਿਮੰ ਿਰ ਹਰਿਾ)” ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ।ੈ ਇਿ ਵੀ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿ ੈਹਿ ਉਿ ਬਟੈਰੀ ਨਾਲ ਚਲਣ 
ਵਾਲਾ ਿਈੋ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਜ ੋ10 ਤੋਂ ਵਧੱ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰੁਾਣਾ ਿ,ੈ ਨੂ ੰਬਦਲ ਹਦਤੱਾ 
ਜਾਏ। 

ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਬਜਲੀ ਦਾ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਬਦਲ ਰਿ ੇਿ ੋਤਾ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਿ ੈਹਿ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 
ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਟੈਰੀ ਦਾ ਨਿੀਂ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 
ਹਵਚ ਿਨੈੱਿਟਡੇ ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਿਮੰ ਨਾ ਿਰਨ ਿਾਰਣ ਬਦਲਣਾ ਿੈ 
ਤਾ ਂਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉ ਹਿ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨੁਿੂਲਤਾ ਿਾਇਮ ਰਖੱਣ ਲਈ ਉਸੇ 
ਉਤਪਾਦਿ ਦਾ ਬਹਣਆ ਿਇੋਆ ਅਤ ੇਉਿੀ ਮਾਡਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰੁਾਣੇ ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਲੈਣ ਦਾ ਸਚੋ,ੋ ਹਜਨ੍ਹਾ ਂਹਵਚ ਵਧੱ 
ਹਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾ ਂਿਣੋ, ਹਜਵੇਂ (ਹਬਜਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਬਟੈਰੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲ 
ਸਿਦਾ ਿਵੋ ੇਝੂਠੇ ਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਚੁਪੱ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਤ ੇਇਿ “ਿਸੁ” (“hush”) 
ਬਟਨ ਲਗਾ ਿਵੋ।ੇ

ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਖਾਂ 
(ਟੈਸਹਟੰਗ)
•     ਤੁਿਾਡ ੇਪਹਰਵਾਰ ਨੂ ੰਤੁਿਾਨੂ ੰਹਸਰਫ ਇਿ ਿਮੰ ਿਰਦਾ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿੀ ਬਚਾ 

ਸਿਦਾ ਿ।ੈ

•     ਿਦੀ ਹਿਸ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਹਵਚੋਂ ਉਸਦੀ ਬੈਟਰੀ “ਉਧਾਰ” ਲੈਿ ੇਹਿਸ ੇਿਰੋ 
ਿਮੰ ਲਈ ਇਸਤਮੇਾਲ ਨਾ ਿਰ ੋਜਾ ਂਝੂਠੇ ਅਲਾਰਮਾ ਂਿਾਰਣ ਉਸਦੀਆਂ 
ਬਟੈਰੀਆਂ ਨਾ ਿਢੱ।ੋ

•     ਿਰ ਮਿੀਨੇ ਅਲਾਰਮ ਟਸੈਟ ਬਟਨ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਰਿ,ੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਨੁ ੰਟਸੈਟ ਿਰ।ੋ ਉਤਪਾਦਿ ਦੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਅਨੁਸਾਰ, ਇਿ ਧਫੂ਼ 
ਬਤੱੀ ਜਾ ਂਧਖੁਦੇੀ ਸਤੂੀ ਨਾਡ਼ ੇਦ ੇਇਸਤਮੇਾਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਧੂਏੰਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਨੂ ੰਟਸੈਟ ਿਰਨਾ ਵੀ ਉੱਹਚਤ ਿ।ੈ

•     ਸਾਲ ਹਵਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇਿ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬਟੈਰੀਆਂ ਪਾਉ। ਇਸ ਨੂ ੰਯਾਦ 
ਰਖੱਣ ਲਈ ਇਿ ਿਰ ੋਹਿ ਜਦ ੇਤੁਸੀਂ ਘਡ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾ ਂਬਦਲੋਗ ੇ(ਬਿਾਰ ਜਾਂ 
ਪਤਝਡ਼ ਹਵਚ) ਬਟੈਰੀ ਵੀ ਬਦਲ ਹਦਉ। ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਹਵਚ ਹਿਸੇ 
ਉਤਪਾਦਿ ਵਲੋਂ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਐਲਿਲੇਾਈਨ ਬਟੈਰੀਆਂ ਇਸਤਮੇਾਲ 
ਿਰ।ੋ

•     ਉਤਪਾਦਿ ਦੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਹਦਆਂ ਿਰ ਛੇ ਮਿੀਨੇ ਬਾਅਦ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਹਵਚੋਂ ਹਮਟੀ ਝਾਡ਼ ਹਦਉ।

•     ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿਮਸ਼ੇਾ ਲਈ ਨਿੀਂ ਿੁਦੰ।ੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੱ ਪਰੁਾਣਾ ਹਜਿਡ਼ਾ 
ਵੀ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿ ੈਉਸਨੂ ੰਬਦਲ ਹਦਉ।

ਨੋਟ: ਇਥ ੇਘਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਵਆਪਿ’ ਵਜੋਂ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਅਤ ੇਇਸ ਹਵਚ ਿਰ 
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿ।ੈ

ਇਿ ਿਾਨੂੰਨ ਿੈ
1.     ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ, ਮਾਲਿ ਵਲੱੋਂ  ਿਮੰਿਾਜੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਸਾਭਂ 

ਸਭੰਾਲੇ ਜਾਣਗ।ੇ

2.     ਹਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਯਹੂਨਟਾ ਂਹਵਚ ਮਾਲਿ ਮਿਾਨ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ 
ਦ ੇਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਦੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਇਿੱ 
ਿਾਪੀ [ਜਾ ਂਿਈੋ ਿਰੋ ਬਦਲ ਹਜਸ ਨੂ ੰਅਗੱ ਦ ੇਮੁਖੱੀ (ਫਾਇਰ 
ਚੀਫ) ਨੇ ਮਜੰਰੂੀ ਹਦਤੱੀ ਿਵੋ]ੇ ਉਸ ਯਹੂਨਟ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 
ਨੂ ੰਦਵੇਗੇਾ।

3.     ਿਈੋ ਵੀ ਹਵਅਿਤੀ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਨੂ ੰਜਾਣ ਬੁਝ ਿ ੇਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾ ਂਖਰਾਬ ਨਿੀਂ ਿਰਗੇਾ ਹਿ ਉਿ ਮਡੁ਼ ਿਮੰ ਿੀ ਨਾ ਿਰ ਸਿ।ੇ



ਆਖ਼ਰੀ ਪਰ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਨਿੀਂ  
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ
ਤੁਿਾਡ ੇਲਈ ਇਿ ਅਹਿਮ ਿ,ੈ ਹਿ ਤੁਿਾਡ ੇਿਲੋ ਅਗੱ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਿ ਨਿਸ਼ਾ ਿਵੋ,ੇ 
ਹਜਸ ਹਵਚ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦ ੇਸਾਰ ੇਸਭੰਾਵੀ ਰਸਤ ੇਹਦਸੱਦ ੇਿਣੋ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਿ ਬਿ ੁਮਜੰ਼ਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਵਚ ਰਹਿਦੰ ੇਿ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਮਜੰ਼ਲ ਤੋਂ 
ਬਾਿਰ ਹਨਿਲਨ ਦੀਆਂ ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਦ ੇਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉ। 

•     ਯਾਦ ਰਖੱ,ੋ ਅਗੱ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਟਾ ਂਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਦੀ ਨਿੀਂ ਿਰ।ੋ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਇਿ ਹਮਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਹਨਸ਼ਚਤ ਿਰ ੋਹਜਥ ੇਬਚ ਿੇ 
ਪਹਰਵਾਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇਮੈਂਬਰ ਇਿਠੇੱ ਹਮਲਣਗ।ੇ  

•     ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਸਾਲ ਹਵਚ ਦ ੋਵਾਰ ਿਰ।ੋ 
ਆਪਣੀ ਡਹਰਲੱ ਉਦੋਂ ਿਰ,ੋ ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ ੇਬਦੰ ਿਰਿ ੇਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 
ਹਬਸਤਰਾ ਂਹਵਚ ਿਣੋ। ਇਿ ਹਵਅਿਤੀ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਦਂਾ ਿ ੈਤਾ ਂਪਹਰਵਾਰ ਦਾ 
ਿਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰਡ਼ਿ ੇਜਾ ਂਨੀਵਾ ਂਿਿੋ ੇਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਹਨਿਲਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇਹਮਲਣ 
ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਤ ੇਪਿੁਚੰਦਾ ਿ।ੈ ਅਖੱਾ ਂਤ ੇਪਟੱੀ ਬੰਨ੍ਹ ਿ ੇਜਾ ਂਅਖੱਾ ਂਘੱੁਟ ਿ ੇਬੰਦ ਿਰਿੇ 
ਇਸ ਡਹਰਲੱ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਿਰਨ ਦਾ ਸਿੀ ਹਵਚਾਰ ਿ ੈਅਤ ੇਅਖੱਾ ਂਘੱੁਟ ਿੇ 
ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਨੂ ੰਹਜ਼ਆਦਾ ਚਗੰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਹਿਸਸੂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ 
ਿ।ੈ

ਯਾਦ ਰਖੱ ੋਅਸਲੀ ਅਗੱ ਹਵਚ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਬਾਿਰ ਆ ਗਏ ਿ ੋਤਾ ਂਬਾਿਰ ਿੀ 
ਰਿ!ੋ ਬਲਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹਵਚ ਮਡੁ਼ ਨਿੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਉ!

ਇਨਸਪੈਿਸ਼ਨ ਆਫੈਂਹਸਸ ਐਂਡ ਏਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ
ਪਾਰਟ VI ਅਗੱ ਤ ੇਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਅਤ ੇਅਗੱ ਨੂ ੰਰਿੋਣ ਬਾਰ ੇਿਾਨੂਨੰ (Fire 
Protection and Prevention Act) ਹਮਉਹਨਸੀਪਲ ਦ ੇਅਗੱ ਸਬਧੰੀ 
ਇਨਸਪਿੈਟਰਾ ਂਨੂ ੰਅਗੱ ਦੀ ਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਦਾਖਲ 
ਿਣੋ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਆੁਇਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦੇਂਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਮਆੁਇਨੇ ਹਵਚ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਸਿੀ ਲਹਗਆ ਿਣੋਾ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ 
ਸਿਦੀ ਿ।ੈ 

ਪਾਰਟ VII ਅਗੱ ਤ ੇਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਅਤ ੇਅਗੱ ਨੂ ੰਰਿੋਣ ਬਾਰ ੇਿਾਨੂਨੰ (Fire 
Protection and Prevention Act) ਤਹਿਤ ਿਰ ਉਸ ਹਵਅਿਤੀ ਨੂੰ 
ਜਰੁਮਾਨਾ ਿਏੋਗਾ ਜ ੋਿਾਨੂਨੰ ਅਤ ੇਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ ਿਡੋ (Ontario Fire 
Code) ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਿਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤ ੇਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿ।ੈ 

ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮ ਹਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਿਨ
ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਬਿਤੂੀਆ ਂਜਾਨਲੇਵਾ ਅਗੱਾ ਂਰਾਤ ਨੂ ੰਲਗਦੀਆਂ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਿ ਸਤੁ ੇਿਏੋ 
ਿੁਦੰ ੇਿਨ। ਆਮ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਧੂਏੰਂ ਦੀ ਗਧੰ (ਬੋ) ਨਾਲ ਿ ੋਸਿਦਾ ਿ ੈਹਿ ਹਿਸੇ 
ਸਤੁ ੇਿਏੋ ਹਵਅਿਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਿੀ ਨਾ ਖੁਲੇੱ। ਅਗੱ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਿਈੋਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗਸੈਾਂ 
ਅਤ ੇਧੂਏੰਂ ਨਾਲ ਇਦੰਰੀਆਂ ਸੁਨੰ ਿ ੋਜਾਦਂੀਆਂ ਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੂ ੰਡੂਘੰੀ ਨੀਂਦ ਪੈ 
ਸਿਦੀ ਿ ੈਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਿੇਸੋ ਵੀ ਿ ੋਸਿਦੀ ਿ।ੋ ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਸਸਤ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਇਿ 
ਚਤੇਾਵਨੀ ਵਜਾਦਂ ੇਿਨ, ਅਤ ੇਤੁਿਾਨੂ ੰਅਗੱ ਬਾਰ ੇਚਿੌਸ ਿਰਦ ੇਿਨ। ਤੁਿਾਨੂ ੰਬਚਣ ਦਾ 
ਸਮਾ ਂਦੇਂਦ ੇਿਨ, ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਘਰ ਹਵਚ ਲਗੀ ਅਗੱ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦ ੇਖਤਰ ੇਨੂ ੰਘੱਟ 
ਿਰਦ ੇਿਨ।  
ਜਦੋਂ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਵਜਦਾ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਵਲੱ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਹਵਚ 
ਤੁਿਾਡ ੇਪਹਰਵਾਰ ਿਲੋ ਇਿ ਹਮਟੰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ

ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਲਗਾਉਣਾ  
ਇਿ ਿਾਨੂਨੰ ਿੈ 
ਨਵੇਂ ਿਾਨੂਨੰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਿਾਡ ੇਘਰ ਦੀ ਿਰ ਪਧੱਰ ਤ ੇਇਿ “ਿਮੰ ਿਰ ਹਰਿਾ” ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਲਹਗਆ ਿਣੋਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ  
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡ ੇਘਰ ਤ ੇਿੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਿ?ੈ

1990 ਤੋਂ ਿਣੁ ਤਿ ਬਣੇ ਿਏੋ ਘਰਾ ਂਲਈ, ਿਰ ਪਧੱਰ ਤ ੇਹਬਜਲੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਹਵਚ 
ਜਡੁ਼ ੇਿਏ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਪਹਿਲਾ ਂਿੀ ਿਰ ਲੈਵਲ ਤ ੇਲਗ ੇਿਏੋ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਤਿ ਉਿ 
“ਿਮੰ ਿਰ ਰਿ ੇਿਨ” ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਿੁਝ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਿੀਂ ਪਰ ਇਿ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿ ੈਹਿ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਬਦਲ ਹਦਤੱਾ ਜਾਏ ਜ ੋ10 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਵਧੱ ਸਾਲ ਪਰੁਾਣੇ ਿਨ। 
1975 ਤੋਂ 1990 ਤਿ ਬਣੇ ਘਰਾ ਂਲਈ, ਸਣੌ ਵਾਲੇ ਹਿਹੱਸਆਂ ਅਤ ੇਘਰ ਦ ੇਬਾਿੀ 
ਹਿਹੱਸਆ ਂਹਵਚਿਾਰ ਹਬਜਲੀ ਦਾ ਇਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਿਇੋਆ ਿ।ੈ ਦੂਜੀਆਂ 
ਮਜੰ਼ਲਾ ਂਤ ੇਉਸ ਅਸਰੁਹੱਖਅਤ ਪਧੱਰ ਤ ੇਇਿ ਨਵਾ ਂਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਿ।ੈ ਇਿ ਵੀ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿ,ੈ ਹਿ ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਉਿ ਮਲੂ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ 
ਅਤ ੇਬਟੈਰੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਉਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਜ ੋ10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੱ ਪਰੁਾਣੇ 
ਿਨ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਜਾਣ। 
1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਬਣੇ ਿਏੋ ਘਰਾ ਂਹਵਚ, ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿਣੋ ਦੀ ਿਈੋ 
ਸਭੰਾਵਨਾ ਨਿੀਂ ਲਗਦੀ। ਿਰ ਮਜੰ਼ਲ ਤ ੇਇਿ “ਵਰਹਿਗੰ (ਿਮੰ ਿਰ ਹਰਿਾ)” ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ।ੈ ਇਿ ਵੀ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿ ੈਹਿ ਉਿ ਬਟੈਰੀ ਨਾਲ ਚਲਣ 
ਵਾਲਾ ਿਈੋ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਜ ੋ10 ਤੋਂ ਵਧੱ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰੁਾਣਾ ਿ,ੈ ਨੂ ੰਬਦਲ ਹਦਤੱਾ 
ਜਾਏ। 

ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਬਜਲੀ ਦਾ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਬਦਲ ਰਿ ੇਿ ੋਤਾ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਿ ੈਹਿ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 
ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਟੈਰੀ ਦਾ ਨਿੀਂ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 
ਹਵਚ ਿਨੈੱਿਟਡੇ ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਿਮੰ ਨਾ ਿਰਨ ਿਾਰਣ ਬਦਲਣਾ ਿੈ 
ਤਾ ਂਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉ ਹਿ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨੁਿੂਲਤਾ ਿਾਇਮ ਰਖੱਣ ਲਈ ਉਸੇ 
ਉਤਪਾਦਿ ਦਾ ਬਹਣਆ ਿਇੋਆ ਅਤ ੇਉਿੀ ਮਾਡਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰੁਾਣੇ ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਲੈਣ ਦਾ ਸਚੋ,ੋ ਹਜਨ੍ਹਾ ਂਹਵਚ ਵਧੱ 
ਹਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾ ਂਿਣੋ, ਹਜਵੇਂ (ਹਬਜਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਬਟੈਰੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲ 
ਸਿਦਾ ਿਵੋ ੇਝੂਠੇ ਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਚੁਪੱ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਤ ੇਇਿ “ਿਸੁ” (“hush”) 
ਬਟਨ ਲਗਾ ਿਵੋ।ੇ

ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਖਾਂ 
(ਟੈਸਹਟੰਗ)
•     ਤੁਿਾਡ ੇਪਹਰਵਾਰ ਨੂ ੰਤੁਿਾਨੂ ੰਹਸਰਫ ਇਿ ਿਮੰ ਿਰਦਾ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿੀ ਬਚਾ 

ਸਿਦਾ ਿ।ੈ

•     ਿਦੀ ਹਿਸ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਹਵਚੋਂ ਉਸਦੀ ਬੈਟਰੀ “ਉਧਾਰ” ਲੈਿ ੇਹਿਸ ੇਿਰੋ 
ਿਮੰ ਲਈ ਇਸਤਮੇਾਲ ਨਾ ਿਰ ੋਜਾ ਂਝੂਠੇ ਅਲਾਰਮਾ ਂਿਾਰਣ ਉਸਦੀਆਂ 
ਬਟੈਰੀਆਂ ਨਾ ਿਢੱ।ੋ

•     ਿਰ ਮਿੀਨੇ ਅਲਾਰਮ ਟਸੈਟ ਬਟਨ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਰਿ,ੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਨੁ ੰਟਸੈਟ ਿਰ।ੋ ਉਤਪਾਦਿ ਦੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਅਨੁਸਾਰ, ਇਿ ਧਫੂ਼ 
ਬਤੱੀ ਜਾ ਂਧਖੁਦੇੀ ਸਤੂੀ ਨਾਡ਼ ੇਦ ੇਇਸਤਮੇਾਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਧੂਏੰਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਨੂ ੰਟਸੈਟ ਿਰਨਾ ਵੀ ਉੱਹਚਤ ਿ।ੈ

•     ਸਾਲ ਹਵਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇਿ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬਟੈਰੀਆਂ ਪਾਉ। ਇਸ ਨੂ ੰਯਾਦ 
ਰਖੱਣ ਲਈ ਇਿ ਿਰ ੋਹਿ ਜਦ ੇਤੁਸੀਂ ਘਡ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾ ਂਬਦਲੋਗ ੇ(ਬਿਾਰ ਜਾਂ 
ਪਤਝਡ਼ ਹਵਚ) ਬਟੈਰੀ ਵੀ ਬਦਲ ਹਦਉ। ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਹਵਚ ਹਿਸੇ 
ਉਤਪਾਦਿ ਵਲੋਂ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਐਲਿਲੇਾਈਨ ਬਟੈਰੀਆਂ ਇਸਤਮੇਾਲ 
ਿਰ।ੋ

•     ਉਤਪਾਦਿ ਦੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਹਦਆਂ ਿਰ ਛੇ ਮਿੀਨੇ ਬਾਅਦ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਹਵਚੋਂ ਹਮਟੀ ਝਾਡ਼ ਹਦਉ।

•     ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿਮਸ਼ੇਾ ਲਈ ਨਿੀਂ ਿੁਦੰ।ੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੱ ਪਰੁਾਣਾ ਹਜਿਡ਼ਾ 
ਵੀ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿ ੈਉਸਨੂ ੰਬਦਲ ਹਦਉ।

ਨੋਟ: ਇਥ ੇਘਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਵਆਪਿ’ ਵਜੋਂ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਅਤ ੇਇਸ ਹਵਚ ਿਰ 
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿ।ੈ

ਇਿ ਿਾਨੂੰਨ ਿੈ
1.     ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ, ਮਾਲਿ ਵਲੱੋਂ  ਿਮੰਿਾਜੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਸਾਭਂ 

ਸਭੰਾਲੇ ਜਾਣਗ।ੇ

2.     ਹਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਯਹੂਨਟਾ ਂਹਵਚ ਮਾਲਿ ਮਿਾਨ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ 
ਦ ੇਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਦੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਇਿੱ 
ਿਾਪੀ [ਜਾ ਂਿਈੋ ਿਰੋ ਬਦਲ ਹਜਸ ਨੂ ੰਅਗੱ ਦ ੇਮੁਖੱੀ (ਫਾਇਰ 
ਚੀਫ) ਨੇ ਮਜੰਰੂੀ ਹਦਤੱੀ ਿਵੋ]ੇ ਉਸ ਯਹੂਨਟ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 
ਨੂ ੰਦਵੇਗੇਾ।

3.     ਿਈੋ ਵੀ ਹਵਅਿਤੀ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਨੂ ੰਜਾਣ ਬੁਝ ਿ ੇਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾ ਂਖਰਾਬ ਨਿੀਂ ਿਰਗੇਾ ਹਿ ਉਿ ਮਡੁ਼ ਿਮੰ ਿੀ ਨਾ ਿਰ ਸਿ।ੇ



ਆਖ਼ਰੀ ਪਰ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਨਿੀਂ  
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ
ਤੁਿਾਡ ੇਲਈ ਇਿ ਅਹਿਮ ਿ,ੈ ਹਿ ਤੁਿਾਡ ੇਿਲੋ ਅਗੱ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਿ ਨਿਸ਼ਾ ਿਵੋ,ੇ 
ਹਜਸ ਹਵਚ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਦ ੇਸਾਰ ੇਸਭੰਾਵੀ ਰਸਤ ੇਹਦਸੱਦ ੇਿਣੋ।

ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਇਿ ਬਿ ੁਮਜੰ਼ਲੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਵਚ ਰਹਿਦੰ ੇਿ,ੋ ਤਾ ਂਆਪਣੀ ਮਜੰ਼ਲ ਤੋਂ 
ਬਾਿਰ ਹਨਿਲਨ ਦੀਆਂ ਪਡੌ਼ੀਆਂ ਦ ੇਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉ। 

•     ਯਾਦ ਰਖੱ,ੋ ਅਗੱ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਟਾ ਂਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਦੀ ਨਿੀਂ ਿਰ।ੋ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਇਿ ਹਮਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਹਨਸ਼ਚਤ ਿਰ ੋਹਜਥ ੇਬਚ ਿੇ 
ਪਹਰਵਾਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇਮੈਂਬਰ ਇਿਠੇੱ ਹਮਲਣਗ।ੇ  

•     ਆਪਣੇ ਬਚਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਸਾਲ ਹਵਚ ਦ ੋਵਾਰ ਿਰ।ੋ 
ਆਪਣੀ ਡਹਰਲੱ ਉਦੋਂ ਿਰ,ੋ ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ ੇਬਦੰ ਿਰਿ ੇਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ 
ਹਬਸਤਰਾ ਂਹਵਚ ਿਣੋ। ਇਿ ਹਵਅਿਤੀ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਦਂਾ ਿ ੈਤਾ ਂਪਹਰਵਾਰ ਦਾ 
ਿਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰਡ਼ਿ ੇਜਾ ਂਨੀਵਾ ਂਿਿੋ ੇਘਰ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਹਨਿਲਦਾ ਿ ੈਅਤ ੇਹਮਲਣ 
ਵਾਲੀ ਥਾ ਂਤ ੇਪਿੁਚੰਦਾ ਿ।ੈ ਅਖੱਾ ਂਤ ੇਪਟੱੀ ਬੰਨ੍ਹ ਿ ੇਜਾ ਂਅਖੱਾ ਂਘੱੁਟ ਿ ੇਬੰਦ ਿਰਿੇ 
ਇਸ ਡਹਰਲੱ ਦਾ ਅਹਭਆਸ ਿਰਨ ਦਾ ਸਿੀ ਹਵਚਾਰ ਿ ੈਅਤ ੇਅਖੱਾ ਂਘੱੁਟ ਿੇ 
ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਦ ੇਅਨੁਭਵ ਨੂ ੰਹਜ਼ਆਦਾ ਚਗੰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਮਹਿਸਸੂ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ 
ਿ।ੈ

ਯਾਦ ਰਖੱ ੋਅਸਲੀ ਅਗੱ ਹਵਚ ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਬਾਿਰ ਆ ਗਏ ਿ ੋਤਾ ਂਬਾਿਰ ਿੀ 
ਰਿ!ੋ ਬਲਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹਵਚ ਮਡੁ਼ ਨਿੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਉ!

ਇਨਸਪੈਿਸ਼ਨ ਆਫੈਂਹਸਸ ਐਂਡ ਏਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ
ਪਾਰਟ VI ਅਗੱ ਤ ੇਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਅਤ ੇਅਗੱ ਨੂ ੰਰਿੋਣ ਬਾਰ ੇਿਾਨੂਨੰ (Fire 
Protection and Prevention Act) ਹਮਉਹਨਸੀਪਲ ਦ ੇਅਗੱ ਸਬਧੰੀ 
ਇਨਸਪਿੈਟਰਾ ਂਨੂ ੰਅਗੱ ਦੀ ਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਦਾਖਲ 
ਿਣੋ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਮਆੁਇਨਾ ਿਰਨ ਦੀ ਆਹਗਆ ਦੇਂਦ ੇਿਨ। ਇਸ ਮਆੁਇਨੇ ਹਵਚ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਸਿੀ ਲਹਗਆ ਿਣੋਾ ਅਤ ੇਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ 
ਸਿਦੀ ਿ।ੈ 

ਪਾਰਟ VII ਅਗੱ ਤ ੇਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਅਤ ੇਅਗੱ ਨੂ ੰਰਿੋਣ ਬਾਰ ੇਿਾਨੂਨੰ (Fire 
Protection and Prevention Act) ਤਹਿਤ ਿਰ ਉਸ ਹਵਅਿਤੀ ਨੂੰ 
ਜਰੁਮਾਨਾ ਿਏੋਗਾ ਜ ੋਿਾਨੂਨੰ ਅਤ ੇਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ ਿਡੋ (Ontario Fire 
Code) ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਿਰਦਾ ਿ,ੈ ਹਜਸ ਹਵਚ ਹਰਿਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤ ੇਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿ।ੈ 

ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮ ਹਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਿਨ
ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਬਿਤੂੀਆ ਂਜਾਨਲੇਵਾ ਅਗੱਾ ਂਰਾਤ ਨੂ ੰਲਗਦੀਆਂ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਿ ਸਤੁ ੇਿਏੋ 
ਿੁਦੰ ੇਿਨ। ਆਮ ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਧੂਏੰਂ ਦੀ ਗਧੰ (ਬੋ) ਨਾਲ ਿ ੋਸਿਦਾ ਿ ੈਹਿ ਹਿਸੇ 
ਸਤੁ ੇਿਏੋ ਹਵਅਿਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਿੀ ਨਾ ਖੁਲੇੱ। ਅਗੱ ਤੋਂ ਪਦੈਾ ਿਈੋਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗਸੈਾਂ 
ਅਤ ੇਧੂਏੰਂ ਨਾਲ ਇਦੰਰੀਆਂ ਸੁਨੰ ਿ ੋਜਾਦਂੀਆਂ ਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਨੂ ੰਡੂਘੰੀ ਨੀਂਦ ਪੈ 
ਸਿਦੀ ਿ ੈਜਾ ਂਤੁਸੀਂ ਬਿੇਸੋ ਵੀ ਿ ੋਸਿਦੀ ਿ।ੋ ਘਰਾ ਂਹਵਚ ਸਸਤ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਇਿ 
ਚਤੇਾਵਨੀ ਵਜਾਦਂ ੇਿਨ, ਅਤ ੇਤੁਿਾਨੂ ੰਅਗੱ ਬਾਰ ੇਚਿੌਸ ਿਰਦ ੇਿਨ। ਤੁਿਾਨੂ ੰਬਚਣ ਦਾ 
ਸਮਾ ਂਦੇਂਦ ੇਿਨ, ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਘਰ ਹਵਚ ਲਗੀ ਅਗੱ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦ ੇਖਤਰ ੇਨੂ ੰਘੱਟ 
ਿਰਦ ੇਿਨ।  
ਜਦੋਂ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਵਜਦਾ ਿ,ੈ ਤਾ ਂਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਵਲੱ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਹਵਚ 
ਤੁਿਾਡ ੇਪਹਰਵਾਰ ਿਲੋ ਇਿ ਹਮਟੰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾ ਂਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ

ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਲਗਾਉਣਾ  
ਇਿ ਿਾਨੂਨੰ ਿੈ 
ਨਵੇਂ ਿਾਨੂਨੰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਿਾਡ ੇਘਰ ਦੀ ਿਰ ਪਧੱਰ ਤ ੇਇਿ “ਿਮੰ ਿਰ ਹਰਿਾ” ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਲਹਗਆ ਿਣੋਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।ੈ  
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡ ੇਘਰ ਤ ੇਿੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਿ?ੈ

1990 ਤੋਂ ਿਣੁ ਤਿ ਬਣੇ ਿਏੋ ਘਰਾ ਂਲਈ, ਿਰ ਪਧੱਰ ਤ ੇਹਬਜਲੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਹਵਚ 
ਜਡੁ਼ ੇਿਏ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਪਹਿਲਾ ਂਿੀ ਿਰ ਲੈਵਲ ਤ ੇਲਗ ੇਿਏੋ ਿਨ। ਜਦੋਂ ਤਿ ਉਿ 
“ਿਮੰ ਿਰ ਰਿ ੇਿਨ” ਉਨ੍ਹਾ ਂਬਾਰ ੇਿੁਝ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਨਿੀਂ ਪਰ ਇਿ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ 
ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿ ੈਹਿ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਬਦਲ ਹਦਤੱਾ ਜਾਏ ਜ ੋ10 ਸਾਲ ਤੋਂ 
ਵਧੱ ਸਾਲ ਪਰੁਾਣੇ ਿਨ। 
1975 ਤੋਂ 1990 ਤਿ ਬਣੇ ਘਰਾ ਂਲਈ, ਸਣੌ ਵਾਲੇ ਹਿਹੱਸਆਂ ਅਤ ੇਘਰ ਦ ੇਬਾਿੀ 
ਹਿਹੱਸਆ ਂਹਵਚਿਾਰ ਹਬਜਲੀ ਦਾ ਇਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾ ਿਇੋਆ ਿ।ੈ ਦੂਜੀਆਂ 
ਮਜੰ਼ਲਾ ਂਤ ੇਉਸ ਅਸਰੁਹੱਖਅਤ ਪਧੱਰ ਤ ੇਇਿ ਨਵਾ ਂਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ 
ਿ।ੈ ਇਿ ਵੀ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿ,ੈ ਹਿ ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਉਿ ਮਲੂ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ 
ਅਤ ੇਬਟੈਰੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਉਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਜ ੋ10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੱ ਪਰੁਾਣੇ 
ਿਨ, ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਜਾਣ। 
1975 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਂਬਣੇ ਿਏੋ ਘਰਾ ਂਹਵਚ, ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿਣੋ ਦੀ ਿਈੋ 
ਸਭੰਾਵਨਾ ਨਿੀਂ ਲਗਦੀ। ਿਰ ਮਜੰ਼ਲ ਤ ੇਇਿ “ਵਰਹਿਗੰ (ਿਮੰ ਿਰ ਹਰਿਾ)” ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ।ੈ ਇਿ ਵੀ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਿ ੈਹਿ ਉਿ ਬਟੈਰੀ ਨਾਲ ਚਲਣ 
ਵਾਲਾ ਿਈੋ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਜ ੋ10 ਤੋਂ ਵਧੱ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰੁਾਣਾ ਿ,ੈ ਨੂ ੰਬਦਲ ਹਦਤੱਾ 
ਜਾਏ। 

ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਹਬਜਲੀ ਦਾ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਬਦਲ ਰਿ ੇਿ ੋਤਾ ਂਜ਼ਰਰੂੀ ਿ ੈਹਿ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 
ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਟੈਰੀ ਦਾ ਨਿੀਂ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 
ਹਵਚ ਿਨੈੱਿਟਡੇ ਹਬਜਲੀ ਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਿਮੰ ਨਾ ਿਰਨ ਿਾਰਣ ਬਦਲਣਾ ਿੈ 
ਤਾ ਂਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉ ਹਿ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨੁਿੂਲਤਾ ਿਾਇਮ ਰਖੱਣ ਲਈ ਉਸੇ 
ਉਤਪਾਦਿ ਦਾ ਬਹਣਆ ਿਇੋਆ ਅਤ ੇਉਿੀ ਮਾਡਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰੁਾਣੇ ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾ ਂਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਲੈਣ ਦਾ ਸਚੋ,ੋ ਹਜਨ੍ਹਾ ਂਹਵਚ ਵਧੱ 
ਹਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾ ਂਿਣੋ, ਹਜਵੇਂ (ਹਬਜਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਬਟੈਰੀ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲ 
ਸਿਦਾ ਿਵੋ ੇਝੂਠੇ ਅਲਾਰਮਾ ਂਨੂ ੰਚੁਪੱ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਤ ੇਇਿ “ਿਸੁ” (“hush”) 
ਬਟਨ ਲਗਾ ਿਵੋ।ੇ

ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਖਾਂ 
(ਟੈਸਹਟੰਗ)
•     ਤੁਿਾਡ ੇਪਹਰਵਾਰ ਨੂ ੰਤੁਿਾਨੂ ੰਹਸਰਫ ਇਿ ਿਮੰ ਿਰਦਾ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿੀ ਬਚਾ 

ਸਿਦਾ ਿ।ੈ

•     ਿਦੀ ਹਿਸ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਹਵਚੋਂ ਉਸਦੀ ਬੈਟਰੀ “ਉਧਾਰ” ਲੈਿ ੇਹਿਸ ੇਿਰੋ 
ਿਮੰ ਲਈ ਇਸਤਮੇਾਲ ਨਾ ਿਰ ੋਜਾ ਂਝੂਠੇ ਅਲਾਰਮਾ ਂਿਾਰਣ ਉਸਦੀਆਂ 
ਬਟੈਰੀਆਂ ਨਾ ਿਢੱ।ੋ

•     ਿਰ ਮਿੀਨੇ ਅਲਾਰਮ ਟਸੈਟ ਬਟਨ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਰਿ,ੇ ਆਪਣੇ ਸਮਿੋ 
ਅਲਾਰਮ ਨੁ ੰਟਸੈਟ ਿਰ।ੋ ਉਤਪਾਦਿ ਦੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਅਨੁਸਾਰ, ਇਿ ਧਫੂ਼ 
ਬਤੱੀ ਜਾ ਂਧਖੁਦੇੀ ਸਤੂੀ ਨਾਡ਼ ੇਦ ੇਇਸਤਮੇਾਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਧੂਏੰਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਨੂ ੰਟਸੈਟ ਿਰਨਾ ਵੀ ਉੱਹਚਤ ਿ।ੈ

•     ਸਾਲ ਹਵਚ ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਇਿ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬਟੈਰੀਆਂ ਪਾਉ। ਇਸ ਨੂ ੰਯਾਦ 
ਰਖੱਣ ਲਈ ਇਿ ਿਰ ੋਹਿ ਜਦ ੇਤੁਸੀਂ ਘਡ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾ ਂਬਦਲੋਗ ੇ(ਬਿਾਰ ਜਾਂ 
ਪਤਝਡ਼ ਹਵਚ) ਬਟੈਰੀ ਵੀ ਬਦਲ ਹਦਉ। ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਹਵਚ ਹਿਸੇ 
ਉਤਪਾਦਿ ਵਲੋਂ ਹਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਿੀਤੀ ਗਈ ਐਲਿਲੇਾਈਨ ਬਟੈਰੀਆਂ ਇਸਤਮੇਾਲ 
ਿਰ।ੋ

•     ਉਤਪਾਦਿ ਦੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਹਦਆਂ ਿਰ ਛੇ ਮਿੀਨੇ ਬਾਅਦ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਹਵਚੋਂ ਹਮਟੀ ਝਾਡ਼ ਹਦਉ।

•     ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿਮਸ਼ੇਾ ਲਈ ਨਿੀਂ ਿੁਦੰ।ੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੱ ਪਰੁਾਣਾ ਹਜਿਡ਼ਾ 
ਵੀ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਿ ੈਉਸਨੂ ੰਬਦਲ ਹਦਉ।

ਨੋਟ: ਇਥ ੇਘਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਵਆਪਿ’ ਵਜੋਂ 
ਇਸਤਮੇਾਲ ਿੀਤਾ ਹਗਆ ਿ ੈਅਤ ੇਇਸ ਹਵਚ ਿਰ 
ਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹਰਿਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿ।ੈ

ਇਿ ਿਾਨੂੰਨ ਿੈ
1.     ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ, ਮਾਲਿ ਵਲੱੋਂ  ਿਮੰਿਾਜੀ ਸਹਥਤੀ ਹਵਚ ਸਾਭਂ 

ਸਭੰਾਲੇ ਜਾਣਗ।ੇ

2.     ਹਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਯਹੂਨਟਾ ਂਹਵਚ ਮਾਲਿ ਮਿਾਨ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ 
ਦ ੇਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਦੀਆ ਂਹਿਦਾਇਤਾ ਂਦੀ ਇਿੱ 
ਿਾਪੀ [ਜਾ ਂਿਈੋ ਿਰੋ ਬਦਲ ਹਜਸ ਨੂ ੰਅਗੱ ਦ ੇਮੁਖੱੀ (ਫਾਇਰ 
ਚੀਫ) ਨੇ ਮਜੰਰੂੀ ਹਦਤੱੀ ਿਵੋ]ੇ ਉਸ ਯਹੂਨਟ ਹਵਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 
ਨੂ ੰਦਵੇਗੇਾ।

3.     ਿਈੋ ਵੀ ਹਵਅਿਤੀ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਨੂ ੰਜਾਣ ਬੁਝ ਿ ੇਇਸ 
ਤਰ੍ਹਾ ਂਖਰਾਬ ਨਿੀਂ ਿਰਗੇਾ ਹਿ ਉਿ ਮਡੁ਼ ਿਮੰ ਿੀ ਨਾ ਿਰ ਸਿ।ੇ



ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮ ਚੁਣਨਾ
ਹਜਨ੍ਹਾ ਂਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿ ੈ(ਓਂਟਾਰੀਓ ਹਬਲਹਡਗੰ ਿਡੋ [Ontario 
Building Code] ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂ ੰਘਰ ਦੀ ਹਬਜਲੀ ਦੇ 
ਸਰਹਿਟ ਨਾਲ ਿਨੈੱਿਟ ਿਰਨਾ (ਜਡੋ਼ਨਾ) ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ।ੈ ਵਧੀਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਜਾ ਂਉਿ 
ਜ ੋਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ ਿਡੋ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾ ਂਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ ਨੂ ੰਘਰ ਦੇ 
ਹਬਜਲਾਈ ਸਰਹਿਟ ਨਾਲ ਜਹੋਡ਼ਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿ,ੈ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਿਦੇ 
ਿਨ, ਜਾ ਂਦਿੋਾ ਂਦ ੇਸਮੁਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਿਦ ੇਿਨ। ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਦ ੋਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ 
ਿੁਦੰ ੇਿਨ, ਆਇਨੀਿਰਣ (ਤਜੇ਼ ਲਾਟਾ ਂਹਨਿਲਦੀਆਂ) ਅਤ ੇਫਟੋਇੋਲੈਿਹਟਰਿਿ (ਿਲੌੀ 
ਿਲੌੀ ਸਲੁਗਣ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇਧਖੁਦੀ ਅਗੱ) ਜ ੋਚਲਣ ਤੋਂ ਵਖੱ ਵਖੱ ਹਸਧਾਤਂਾ ਂਅਨੁਸਾਰ 
ਚਲਦ ੇਤ ੇਿਮੰ ਿਰਦ ੇਿਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿੀ ਸਰੁਹੱਖਆ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵਚ ਦਿੋਾ ਂਤਰ੍ਹਾ ਂਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ। ਇਿ ਦੋ 
ਿਾਰਣਾ ਂਿਰਿ ੇਬਿਤੁ ਅਹਿਮ ਿ।ੈ

1.    ਤੁਿਾਡਾ ਪਹਰਵਾਰ ਦਿੋਾ ਂਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅਗੱਾ ਂਤੋਂ ਸਰੁਹੱਖਅਤ ਿ ੋਜਾਏਗਾ (ਤਜੇ਼ 
ਲਾਟਾ ਂਵਾਲੀ ਅਤ ੇਿਲੌੀ ਿਲੌੀ ਸਲੁਗਣ ਵਾਲੀ ਅਗੱ)

2.    ਆਪਣੇ ਘਰ ਦ ੇਿਰ ਹਿਸੱ ੇਲਈ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦੀ ਸਿੀ ਚਣੋ, ‘ਝੂਠੇ ਖਪ 
ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮਾ’ਂ ਨੂ ੰਖਤਮ ਿਰ ਦਵੇਗੇੀ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹਗਣਤੀ ਬਿਤੁ ਘੱਟ 
ਿਰ ਦਵੇਗੇੀ। ਝੂਠੇ, ਖਪ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਇਿ ਸਭੰਾਵਨਾ ਿ,ੈ ਹਿ 
ਤੁਿਾਡਾ ਪਹਰਵਾਰ ਅਸਲੀ ਘਾਤਿ ਸਹਥਤੀ ਵਲੱ ਉਦੋਂ ਹਧਆਨ ਨਾ ਦਵੇ,ੇ ਜਦੋਂ 
ਇਿ ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਲਗਣ ਤ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਵਜ।ੇ ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਲਗਣ ਸਮੇਂ 
ਤੁਿਾਡ ੇਪਹਰਵਾਰ ਿਲੋ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਵਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਿ ੇਹਨਿਲਨ 
ਲਈ ਇਿ ਹਮਟੰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾ ਂਿ।ੈ ਿਠੇ ਹਲਹਖਆਂ ਚਾਰਟ ਦਿੋਾ ਂਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦ ੇਤੁਲਨਾਤਮਿ ਫ਼ਾਇਦ ੇਹਵਖਾਉਂਦਾ ਿ:ੈ

ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ:                ਆਇਓਨਾਇਜਸ਼ੇਨ      ਪਰਿਿਾਸ਼ ਹਬਜਲੀ

ਬਟੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਿ ੈ                                 

ਹਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ                                         

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੱ ਆਮ ਲਗਾਇਆ  
ਹਗਆ (ਘੱਟ ਿੀਮਤ)                        

ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲੈ ਰਿੀਆ ਂਅਗੱ ਦੀਆਂ  
ਲਾਟਾ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੁਾਗ           

ਿਲੌੀ ਿਲੌੀ ਸਲੁਗਦੀਆ ਂਅਗੱਾ ਂਦਾ  
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੁਾਗ                                                 

ਫਾਲਤੂ ਦ ੇਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਝੂਿਾਅ  
(ਰਸਈੋ ਅਤ ੇਗਸੂਲਖ਼ਾਹਨਆਂ ਦ ੇਨੇਡ਼)ੇ              

ਫਾਲਤੂ ਅਲਾਰਮ  
ਿਦੀ ਿੀ ਿਰਦ ੇਿਨ                                                    

ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨੂ ੰਅਗੱ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਉਪਲਬਧ ਿਰਨ 
ਲਈ:
ਅਗੱ ਤੋਂ ਸਰੁਹੱਖਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀਆ ਂਚਗੰੀਆ ਂਆਦਤਾ ਂਦਾ ਅਹਭਆਸ ਿਰਿੇ 
ਅਗੱਾ ਂਨੂ ੰਲਗਣ ਤੋਂ ਰਿੋ।ੋ
ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਿ,ੇ ਹਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਸਿੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲਗ ੇਿਏੋ ਿਨ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਠੀਿ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿ ੋਰਿੀ ਿ,ੈ ਅਗੱ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਗੱਾ ਂਦੀ 
ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਸਟਜੇ ਤੋਂ ਿੀ ਲਉ।
ਅਗੱ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਰਵਾਰ ਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉ ਅਤ ੇਸਾਲ ਹਵਚ 
ਘਟੱ ੋਘੱਟ ਦ ੋਵਾਰ ਅਹਭਆਸ ਿਰ।ੋ
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ਸਮੋਿ ਅਲਾਰਮ ਚੁਣਨਾ
ਹਜਨ੍ਹਾ ਂਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਿ ੈ(ਓਂਟਾਰੀਓ ਹਬਲਹਡਗੰ ਿਡੋ [Ontario 
Building Code] ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ) ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂ ੰਘਰ ਦੀ ਹਬਜਲੀ ਦੇ 
ਸਰਹਿਟ ਨਾਲ ਿਨੈੱਿਟ ਿਰਨਾ (ਜਡੋ਼ਨਾ) ਜ਼ਰਰੂੀ ਿ।ੈ ਵਧੀਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਜਾ ਂਉਿ 
ਜ ੋਓਂਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ ਿਡੋ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾ ਂਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਿਨ ਨੂ ੰਘਰ ਦੇ 
ਹਬਜਲਾਈ ਸਰਹਿਟ ਨਾਲ ਜਹੋਡ਼ਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਿ,ੈ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਿਦੇ 
ਿਨ, ਜਾ ਂਦਿੋਾ ਂਦ ੇਸਮੁਲੇ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਿਦ ੇਿਨ। ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਦ ੋਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ 
ਿੁਦੰ ੇਿਨ, ਆਇਨੀਿਰਣ (ਤਜੇ਼ ਲਾਟਾ ਂਹਨਿਲਦੀਆਂ) ਅਤ ੇਫਟੋਇੋਲੈਿਹਟਰਿਿ (ਿਲੌੀ 
ਿਲੌੀ ਸਲੁਗਣ ਵਾਲੀ ਅਤ ੇਧਖੁਦੀ ਅਗੱ) ਜ ੋਚਲਣ ਤੋਂ ਵਖੱ ਵਖੱ ਹਸਧਾਤਂਾ ਂਅਨੁਸਾਰ 
ਚਲਦ ੇਤ ੇਿਮੰ ਿਰਦ ੇਿਨ। ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਸਿੀ ਸਰੁਹੱਖਆ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵਚ ਦਿੋਾ ਂਤਰ੍ਹਾ ਂਦ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ। ਇਿ ਦੋ 
ਿਾਰਣਾ ਂਿਰਿ ੇਬਿਤੁ ਅਹਿਮ ਿ।ੈ

1.    ਤੁਿਾਡਾ ਪਹਰਵਾਰ ਦਿੋਾ ਂਤਰ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਅਗੱਾ ਂਤੋਂ ਸਰੁਹੱਖਅਤ ਿ ੋਜਾਏਗਾ (ਤਜੇ਼ 
ਲਾਟਾ ਂਵਾਲੀ ਅਤ ੇਿਲੌੀ ਿਲੌੀ ਸਲੁਗਣ ਵਾਲੀ ਅਗੱ)

2.    ਆਪਣੇ ਘਰ ਦ ੇਿਰ ਹਿਸੱ ੇਲਈ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦੀ ਸਿੀ ਚਣੋ, ‘ਝੂਠੇ ਖਪ 
ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮਾ’ਂ ਨੂ ੰਖਤਮ ਿਰ ਦਵੇਗੇੀ ਜਾ ਂਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਹਗਣਤੀ ਬਿਤੁ ਘੱਟ 
ਿਰ ਦਵੇਗੇੀ। ਝੂਠੇ, ਖਪ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਇਿ ਸਭੰਾਵਨਾ ਿ,ੈ ਹਿ 
ਤੁਿਾਡਾ ਪਹਰਵਾਰ ਅਸਲੀ ਘਾਤਿ ਸਹਥਤੀ ਵਲੱ ਉਦੋਂ ਹਧਆਨ ਨਾ ਦਵੇ,ੇ ਜਦੋਂ 
ਇਿ ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਲਗਣ ਤ ੇਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਵਜ।ੇ ਅਸਲੀ ਅਗੱ ਲਗਣ ਸਮੇਂ 
ਤੁਿਾਡ ੇਪਹਰਵਾਰ ਿਲੋ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਵਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਿ ੇਹਨਿਲਨ 
ਲਈ ਇਿ ਹਮਟੰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾ ਂਿ।ੈ ਿਠੇ ਹਲਹਖਆਂ ਚਾਰਟ ਦਿੋਾ ਂਤਰ੍ਹਾ ਂਦੇ 
ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮਾ ਂਦ ੇਤੁਲਨਾਤਮਿ ਫ਼ਾਇਦ ੇਹਵਖਾਉਂਦਾ ਿ:ੈ

ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ:                ਆਇਓਨਾਇਜਸ਼ੇਨ      ਪਰਿਿਾਸ਼ ਹਬਜਲੀ

ਬਟੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਿ ੈ                                 

ਹਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ                                         

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੱ ਆਮ ਲਗਾਇਆ  
ਹਗਆ (ਘੱਟ ਿੀਮਤ)                        

ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲੈ ਰਿੀਆ ਂਅਗੱ ਦੀਆਂ  
ਲਾਟਾ ਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੁਾਗ           

ਿਲੌੀ ਿਲੌੀ ਸਲੁਗਦੀਆ ਂਅਗੱਾ ਂਦਾ  
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੁਾਗ                                                 

ਫਾਲਤੂ ਦ ੇਅਲਾਰਮਾ ਂਦਾ ਝੂਿਾਅ  
(ਰਸਈੋ ਅਤ ੇਗਸੂਲਖ਼ਾਹਨਆਂ ਦ ੇਨੇਡ਼)ੇ              

ਫਾਲਤੂ ਅਲਾਰਮ  
ਿਦੀ ਿੀ ਿਰਦ ੇਿਨ                                                    

ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਨੂ ੰਅਗੱ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੁਹੱਖਅਤਾ ਉਪਲਬਧ ਿਰਨ 
ਲਈ:
ਅਗੱ ਤੋਂ ਸਰੁਹੱਖਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀਆ ਂਚਗੰੀਆ ਂਆਦਤਾ ਂਦਾ ਅਹਭਆਸ ਿਰਿੇ 
ਅਗੱਾ ਂਨੂ ੰਲਗਣ ਤੋਂ ਰਿੋ।ੋ
ਇਿ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਿ,ੇ ਹਿ ਸਮਿੋ ਅਲਾਰਮ ਸਿੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਲਗ ੇਿਏੋ ਿਨ ਅਤੇ 
ਇਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਸਾਭਂ ਸਭੰਾਲ ਠੀਿ ਤਰ੍ਹਾ ਂਿ ੋਰਿੀ ਿ,ੈ ਅਗੱ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਗੱਾ ਂਦੀ 
ਸ਼ਰੁਆੂਤੀ ਸਟਜੇ ਤੋਂ ਿੀ ਲਉ।
ਅਗੱ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਰਵਾਰ ਦਾ ਬਚਣ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉ ਅਤ ੇਸਾਲ ਹਵਚ 
ਘਟੱ ੋਘੱਟ ਦ ੋਵਾਰ ਅਹਭਆਸ ਿਰ।ੋ
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