
مزید تفصیالت کے لیے 
میسیسیوگا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز 

 Mississauga Fire &(
)Emergency Services 

 پبلک ایجوکیشن 
905-896-5908

یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ
http://www.mississauga.ca/fire
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آلے کا سائز
آگ بجھانے والے پورٹیبل آالت جس آگ کو بجھانے کی 
صالحیت رکھتے ہوں اس کی نشاندہی آلے کے اوپر کی 

جاتی ہے۔ یہ نشاندہی آلے کے لیبل پر کی گئی ہوتی ہے – 
مثال کے طور پر2A:10B:C۔ 

ہندسی درجہ بندی جس قدر لمبی ہو گی آلٰہ بھی اسی قدر بڑی 
 آگ پر قابو پانے کی صالحیت رکھتا ہو گا۔ آلے پر

ULC (Underwriters Laboratories of Canada)
a کا لیبل چیک کریں۔ ہم آگ بجھانے واال کثیر المقاصد اے 

بی سی آلہِٰ تجویز کرتے ہیں جس کی ریٹنگ رہائشی 
عمارتوں کے لیے A 10-B,C-2 یا A 40-B,C-3 ہو۔

حدود
یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آگ بجھانے والے آالت بڑی 
اور پھیلتی ہوئی آگ پر قابو پانے کے لیے تیار نہیں کیے 

جاتے۔ آگ بجھانے واال ایک آلٰہ چھ سے دس سیکنڈ میں ختم 
ہو سکتا ہے۔

مقام
آگ بجھانےو الے آلے کو ایسی جگہ رکھیں جہاں سے یہ 
باآسانی نظر آتا ہو اور اس تک پہنچا جا سکے – بہتر ہے 

کسی خارجی راستے کے قریب اور آگ کے ممکنہ ذریعے 
سے کم از کم دس فٹ کی دوری پر۔ اسے الماریوں اور 

سنک کے نیچے مت رکھیں۔

دیکھ بھال
مہینے میں ایک بار اپنے آگ بجھانے والے آلے کو چیک 

کریں اور یقینی بنا لیں کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ )تفصیالت 
کے لیے مینوفیکچرر کی ہدایات دیکھیں۔( آگ بجھانے والے 

آالت کو کسی ماہر سروس کمپنی سے سروس کرایا جانا 
چاہیے، چاہے یہ پوری طرح خالی نِہیں ہوئے۔ )یلو پیجز 
(Yellow Pages( میں Fire Extinguishers کے 

نیچے دیکھیں۔ (

 ہدایاتی لیبل پڑھیں: ہنگامی 
حاالت یہ جاننے کا وقت نہیں کہ 

آگ بجھانے واال آلٰہ کیسے 

 

کام کرتا ہے۔

231/2007

گھروں
میں آتشزدگی بجھانے 
والے آالت کے متعلق 

بنیادی معلومات



آگ بجھانے واال آلٰہ استعمال کرنے کے 
لیے ہمیشہ لفظ "پاس" )"PASS"( یاد 

رکھیں۔

 P – الکنگ پن کو کھینچیں
 )Pull the Locking( 

 ضرورت ہو تو مروڑیں تا کہ لیور
 کھولنے کے لیے سیل توڑی

جا سکے۔

 A – نیچے رکھیں 
 )Aim Low( 

 آلے کی نوزل آگ کی بنیاد کی
 جانب رکھیں۔ )آگ سے محفوظ

فاصلہ رکھیں۔(

 )Squeeze( دبائیں – S 
 ہینڈل کے اوپر والے لیور کو تا کہ
 آگ بجھانے والے مواد کو چھوڑا

جا سکے۔

 S – سویپ کریں 
 )Sweep( 

 نوزل یا ہوز کو آگ کی بنیاد میں
 ایک سے دوسری طرف لے کر

 جائیں۔ اگر آگ دوبارہ بھڑک
اٹھے تو آلٰہ دوبارہ استعمال کریں۔

آگ کی جانب کبھی پشت نہ کریں – 
چاہے آپ اسے بجھا ہوا ہی سمجھیں؛ 

یہ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔

آگ بجھانے کی کوشش صرف مندرجہ 
ذیل صورتوں میں کریں:

•  جب تمام لوگ عمارت سے نکل چکے ہیں اور 911 
پر فائر ڈیپارٹمنٹ کو فون کیا جا رہا ہے۔

•  آگ چھوٹی اور پھیل نہیں رہی اور دھواں اور گرمی 
خطرناک حد تک بڑھی ہوئی نہیں۔

•  آپ کا آگ بجھانے واال آلٰہ اس آگ کے لیے کافی ہے 
جسے آپ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔

•  آپ کو آگ کا مقابلہ کرنے کی اپنی صالحیتوں کا انداز 
ہے اور یہ آلٰہ استعمال کرنے سے واقف ہیں۔

یاد رکھیں: آگ کو اپنے چاروں طرف 
نہ پھیلنے دیں۔ ہمیشہ اپنی پشت بچ 
نکلنے کے صاف راستے کی طرف 

رکھیں۔ 

اگر اسے مناسب انداز سے استعمال کیا 
جائے تو آگ بجھانے واال پورٹیبل آلٰہ 

چھوٹی آگ کو بجھا سکتا ہے یا بڑی آگ پر 
قابو پا سکتا ہے تاوقتیکہ فائر اینڈ 

 Fire &( ایمرجنسی سروسز
Emergency Services( نہ پہنچ 

جائیں۔

گھروں میں لگنے والی آگ تین قسم کی 
ہوتی ہے۔

 (یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس آگ بجھانے کے لیے
متعلقہ آلٰہ موجود ہے۔(

پہلی قسم: معمولی کے آتش ِگیر
اس میں عام طور پر لکڑی، کپڑے، کاغذ اور پالسٹک 

کی اشیاء شامل ہوتی ہیں۔
دوسری قسم: آتش ِگیر مائع جات اور گیسیں،

 

اس میں گیس، کھانا پکانے کے تیل اور پروپین شامل 
ہوتی ہے۔

 تیسری قسم: چارج شدہ بجلی،
اس میں بجلی ملوث ہوتی ہے مثال وائرنگ، فیوز باکس، 

ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ سے۔

آگ بجھانے واال آلٰہ جس پر اے بی سی 
)ABC( درج ہو کثیر المقاصد 

)multi-purpose( اور آگ کی 
مندرجہ باال تینوں اقسام کو بجھانے 

کےلیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

 نشانہ
لگائیں

ہینڈل

کو دبائیں

      ایک سے

دوسری جانب پھیریں

ِپن کو

کھینچیں

 نوٹ: آگ بجھانے واال آلہِٰ استعمال کرنے کے بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو کال کریں۔



آگ بجھانے واال آلٰہ استعمال کرنے کے 
لیے ہمیشہ لفظ "پاس" )"PASS"( یاد 

رکھیں۔

 P – الکنگ پن کو کھینچیں
 )Pull the Locking( 

 ضرورت ہو تو مروڑیں تا کہ لیور
 کھولنے کے لیے سیل توڑی

جا سکے۔

 A – نیچے رکھیں 
 )Aim Low( 

 آلے کی نوزل آگ کی بنیاد کی
 جانب رکھیں۔ )آگ سے محفوظ

فاصلہ رکھیں۔(

 )Squeeze( دبائیں – S 
 ہینڈل کے اوپر والے لیور کو تا کہ
 آگ بجھانے والے مواد کو چھوڑا

جا سکے۔

 S – سویپ کریں 
 )Sweep( 

 نوزل یا ہوز کو آگ کی بنیاد میں
 ایک سے دوسری طرف لے کر

 جائیں۔ اگر آگ دوبارہ بھڑک
اٹھے تو آلٰہ دوبارہ استعمال کریں۔

آگ کی جانب کبھی پشت نہ کریں – 
چاہے آپ اسے بجھا ہوا ہی سمجھیں؛ 

یہ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔

آگ بجھانے کی کوشش صرف مندرجہ 
ذیل صورتوں میں کریں:

•  جب تمام لوگ عمارت سے نکل چکے ہیں اور 911 
پر فائر ڈیپارٹمنٹ کو فون کیا جا رہا ہے۔

•  آگ چھوٹی اور پھیل نہیں رہی اور دھواں اور گرمی 
خطرناک حد تک بڑھی ہوئی نہیں۔

•  آپ کا آگ بجھانے واال آلٰہ اس آگ کے لیے کافی ہے 
جسے آپ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔

•  آپ کو آگ کا مقابلہ کرنے کی اپنی صالحیتوں کا انداز 
ہے اور یہ آلٰہ استعمال کرنے سے واقف ہیں۔

یاد رکھیں: آگ کو اپنے چاروں طرف 
نہ پھیلنے دیں۔ ہمیشہ اپنی پشت بچ 
نکلنے کے صاف راستے کی طرف 

رکھیں۔ 

اگر اسے مناسب انداز سے استعمال کیا 
جائے تو آگ بجھانے واال پورٹیبل آلٰہ 

چھوٹی آگ کو بجھا سکتا ہے یا بڑی آگ پر 
قابو پا سکتا ہے تاوقتیکہ فائر اینڈ 

 Fire &( ایمرجنسی سروسز
Emergency Services( نہ پہنچ 

جائیں۔

گھروں میں لگنے والی آگ تین قسم کی 
ہوتی ہے۔

 (یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس آگ بجھانے کے لیے
متعلقہ آلٰہ موجود ہے۔(

پہلی قسم: معمولی کے آتش ِگیر
اس میں عام طور پر لکڑی، کپڑے، کاغذ اور پالسٹک 

کی اشیاء شامل ہوتی ہیں۔
دوسری قسم: آتش ِگیر مائع جات اور گیسیں،

 

اس میں گیس، کھانا پکانے کے تیل اور پروپین شامل 
ہوتی ہے۔

 تیسری قسم: چارج شدہ بجلی،
اس میں بجلی ملوث ہوتی ہے مثال وائرنگ، فیوز باکس، 

ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ سے۔

آگ بجھانے واال آلٰہ جس پر اے بی سی 
)ABC( درج ہو کثیر المقاصد 

)multi-purpose( اور آگ کی 
مندرجہ باال تینوں اقسام کو بجھانے 

کےلیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

 نشانہ
لگائیں

ہینڈل

کو دبائیں

      ایک سے

دوسری جانب پھیریں

ِپن کو

کھینچیں

 نوٹ: آگ بجھانے واال آلہِٰ استعمال کرنے کے بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو کال کریں۔



آگ بجھانے واال آلٰہ استعمال کرنے کے 
لیے ہمیشہ لفظ "پاس" )"PASS"( یاد 

رکھیں۔

 P – الکنگ پن کو کھینچیں
 )Pull the Locking( 

 ضرورت ہو تو مروڑیں تا کہ لیور
 کھولنے کے لیے سیل توڑی

جا سکے۔

 A – نیچے رکھیں 
 )Aim Low( 

 آلے کی نوزل آگ کی بنیاد کی
 جانب رکھیں۔ )آگ سے محفوظ

فاصلہ رکھیں۔(

 )Squeeze( دبائیں – S 
 ہینڈل کے اوپر والے لیور کو تا کہ
 آگ بجھانے والے مواد کو چھوڑا

جا سکے۔

 S – سویپ کریں 
 )Sweep( 

 نوزل یا ہوز کو آگ کی بنیاد میں
 ایک سے دوسری طرف لے کر

 جائیں۔ اگر آگ دوبارہ بھڑک
اٹھے تو آلٰہ دوبارہ استعمال کریں۔

آگ کی جانب کبھی پشت نہ کریں – 
چاہے آپ اسے بجھا ہوا ہی سمجھیں؛ 

یہ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔

آگ بجھانے کی کوشش صرف مندرجہ 
ذیل صورتوں میں کریں:

•  جب تمام لوگ عمارت سے نکل چکے ہیں اور 911 
پر فائر ڈیپارٹمنٹ کو فون کیا جا رہا ہے۔

•  آگ چھوٹی اور پھیل نہیں رہی اور دھواں اور گرمی 
خطرناک حد تک بڑھی ہوئی نہیں۔

•  آپ کا آگ بجھانے واال آلٰہ اس آگ کے لیے کافی ہے 
جسے آپ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔

•  آپ کو آگ کا مقابلہ کرنے کی اپنی صالحیتوں کا انداز 
ہے اور یہ آلٰہ استعمال کرنے سے واقف ہیں۔

یاد رکھیں: آگ کو اپنے چاروں طرف 
نہ پھیلنے دیں۔ ہمیشہ اپنی پشت بچ 
نکلنے کے صاف راستے کی طرف 

رکھیں۔ 

اگر اسے مناسب انداز سے استعمال کیا 
جائے تو آگ بجھانے واال پورٹیبل آلٰہ 

چھوٹی آگ کو بجھا سکتا ہے یا بڑی آگ پر 
قابو پا سکتا ہے تاوقتیکہ فائر اینڈ 

 Fire &( ایمرجنسی سروسز
Emergency Services( نہ پہنچ 

جائیں۔

گھروں میں لگنے والی آگ تین قسم کی 
ہوتی ہے۔

 (یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس آگ بجھانے کے لیے
متعلقہ آلٰہ موجود ہے۔(

پہلی قسم: معمولی کے آتش ِگیر
اس میں عام طور پر لکڑی، کپڑے، کاغذ اور پالسٹک 

کی اشیاء شامل ہوتی ہیں۔
دوسری قسم: آتش ِگیر مائع جات اور گیسیں،

 

اس میں گیس، کھانا پکانے کے تیل اور پروپین شامل 
ہوتی ہے۔

 تیسری قسم: چارج شدہ بجلی،
اس میں بجلی ملوث ہوتی ہے مثال وائرنگ، فیوز باکس، 

ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ سے۔

آگ بجھانے واال آلٰہ جس پر اے بی سی 
)ABC( درج ہو کثیر المقاصد 

)multi-purpose( اور آگ کی 
مندرجہ باال تینوں اقسام کو بجھانے 

کےلیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 

 نشانہ
لگائیں

ہینڈل

کو دبائیں

      ایک سے

دوسری جانب پھیریں

ِپن کو

کھینچیں

 نوٹ: آگ بجھانے واال آلہِٰ استعمال کرنے کے بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو کال کریں۔



مزید تفصیالت کے لیے 
میسیسیوگا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز 

 Mississauga Fire &(
)Emergency Services 

 پبلک ایجوکیشن 
905-896-5908

یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ
http://www.mississauga.ca/fire
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آلے کا سائز
آگ بجھانے والے پورٹیبل آالت جس آگ کو بجھانے کی 
صالحیت رکھتے ہوں اس کی نشاندہی آلے کے اوپر کی 

جاتی ہے۔ یہ نشاندہی آلے کے لیبل پر کی گئی ہوتی ہے – 
مثال کے طور پر2A:10B:C۔ 

ہندسی درجہ بندی جس قدر لمبی ہو گی آلٰہ بھی اسی قدر بڑی 
 آگ پر قابو پانے کی صالحیت رکھتا ہو گا۔ آلے پر

ULC (Underwriters Laboratories of Canada)
a کا لیبل چیک کریں۔ ہم آگ بجھانے واال کثیر المقاصد اے 

بی سی آلہِٰ تجویز کرتے ہیں جس کی ریٹنگ رہائشی 
عمارتوں کے لیے A 10-B,C-2 یا A 40-B,C-3 ہو۔

حدود
یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آگ بجھانے والے آالت بڑی 
اور پھیلتی ہوئی آگ پر قابو پانے کے لیے تیار نہیں کیے 

جاتے۔ آگ بجھانے واال ایک آلٰہ چھ سے دس سیکنڈ میں ختم 
ہو سکتا ہے۔

مقام
آگ بجھانےو الے آلے کو ایسی جگہ رکھیں جہاں سے یہ 
باآسانی نظر آتا ہو اور اس تک پہنچا جا سکے – بہتر ہے 

کسی خارجی راستے کے قریب اور آگ کے ممکنہ ذریعے 
سے کم از کم دس فٹ کی دوری پر۔ اسے الماریوں اور 

سنک کے نیچے مت رکھیں۔

دیکھ بھال
مہینے میں ایک بار اپنے آگ بجھانے والے آلے کو چیک 

کریں اور یقینی بنا لیں کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ )تفصیالت 
کے لیے مینوفیکچرر کی ہدایات دیکھیں۔( آگ بجھانے والے 

آالت کو کسی ماہر سروس کمپنی سے سروس کرایا جانا 
چاہیے، چاہے یہ پوری طرح خالی نِہیں ہوئے۔ )یلو پیجز 
(Yellow Pages( میں Fire Extinguishers کے 

نیچے دیکھیں۔ (

 ہدایاتی لیبل پڑھیں: ہنگامی 
حاالت یہ جاننے کا وقت نہیں کہ 

آگ بجھانے واال آلٰہ کیسے 

 

کام کرتا ہے۔
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مزید تفصیالت کے لیے 
میسیسیوگا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز 

 Mississauga Fire &(
)Emergency Services 

 پبلک ایجوکیشن 
905-896-5908

یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ
http://www.mississauga.ca/fire
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آلے کا سائز
آگ بجھانے والے پورٹیبل آالت جس آگ کو بجھانے کی 
صالحیت رکھتے ہوں اس کی نشاندہی آلے کے اوپر کی 

جاتی ہے۔ یہ نشاندہی آلے کے لیبل پر کی گئی ہوتی ہے – 
مثال کے طور پر2A:10B:C۔ 

ہندسی درجہ بندی جس قدر لمبی ہو گی آلٰہ بھی اسی قدر بڑی 
 آگ پر قابو پانے کی صالحیت رکھتا ہو گا۔ آلے پر

ULC (Underwriters Laboratories of Canada)
a کا لیبل چیک کریں۔ ہم آگ بجھانے واال کثیر المقاصد اے 

بی سی آلہِٰ تجویز کرتے ہیں جس کی ریٹنگ رہائشی 
عمارتوں کے لیے A 10-B,C-2 یا A 40-B,C-3 ہو۔

حدود
یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آگ بجھانے والے آالت بڑی 
اور پھیلتی ہوئی آگ پر قابو پانے کے لیے تیار نہیں کیے 

جاتے۔ آگ بجھانے واال ایک آلٰہ چھ سے دس سیکنڈ میں ختم 
ہو سکتا ہے۔

مقام
آگ بجھانےو الے آلے کو ایسی جگہ رکھیں جہاں سے یہ 
باآسانی نظر آتا ہو اور اس تک پہنچا جا سکے – بہتر ہے 

کسی خارجی راستے کے قریب اور آگ کے ممکنہ ذریعے 
سے کم از کم دس فٹ کی دوری پر۔ اسے الماریوں اور 

سنک کے نیچے مت رکھیں۔

دیکھ بھال
مہینے میں ایک بار اپنے آگ بجھانے والے آلے کو چیک 

کریں اور یقینی بنا لیں کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ )تفصیالت 
کے لیے مینوفیکچرر کی ہدایات دیکھیں۔( آگ بجھانے والے 

آالت کو کسی ماہر سروس کمپنی سے سروس کرایا جانا 
چاہیے، چاہے یہ پوری طرح خالی نِہیں ہوئے۔ )یلو پیجز 
(Yellow Pages( میں Fire Extinguishers کے 

نیچے دیکھیں۔ (
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