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ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਦੀ ਕਕਮ ਕਨੇ ਨੂੂੰ  ਉਪ ਮ ੁੱ ਖੀ ਦੀ ਤਰੁੱਕੀ ਕਦੁੱ ਤੀ ਗਈ   

 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨ: ਬਰੈਂਪਟਨ  ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (BFES) ਦ ੇਮ ੁੱ ਖੀ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਅੁੱਜ ਕਕਮ ਕੇਨ ਦੀ ਉਪ ਮ ੁੱ ਖੀ ਦ ੇਤੌਰ  ’ ਤ ੇ

ਤ ਰੂੰਤ ਲਾਗੂ,ਤਰੁੱਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੁੱਸ ਕੇਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਮ ਕਤ ਹੋਏ ਉਪ ਮ ੁੱ ਖੀ ਬਰਾਇਨ ਮਾਲਟਬਾਈ ਦ ਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਪਦ ਭਰਦੀ ਹੈ। 

 

ਕਮੁੱਸ ਕੇਨ 2010 ਕਵੁੱ ਚ ਸੂੰਚਾਰ ਦ ੇਕਿਵੀਜ਼ਨ ਮ ੁੱ ਖੀ ਅਤੇ ਜ ਆਇੂੰਟ ਫਾਇਰ ਸੂੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ (JFCC) ਦ ੇਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੁੱ ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾਂ‚ ਉੱਸਨੇ ਔਸ਼ਵਾ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂੰਚਾਰ ਕਵੁੱ ਚ 16 ਸਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਮ ੁੱ ਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ‚ ਕਮਸ ਕੇਨ ਅੁੱਗ ਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ‚ ਅੁੱਗ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ ਰੁੱ ਕਖਆ ਲਈ ਕਸਕਖਆ‚ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਕਨਗਰਾਨੀ‚ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਰ ਲਈ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।     
 

“ਕਕਮ ਨੇ ਮਹੁੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਕਵੁੱ ਚ ਸਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਲੜੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ” ਮ ੁੱ ਖੀ 
ਕਲਾਰਕ ਦਾ ਕਕਹਣਾ ਹੈ। “ਉਸ ਦੀ ਸੂੰਕਟ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਕਵੁੱ ਚ ਇੁੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭੂਕਮਕਾ ਕਵੁੱ ਚ 
ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਵਰਾਸਤ ਕਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖੇਗੀ”   
 

ਕਪਛਲੇ ਕ ੁੱ ਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ‚ ਕਮੁੱ ਸ ਕੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦ ਆਰਾ BFES ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਅਤੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਕਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ  ਕਜਹਨਾਂ 
ਕਵੁੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹਨ‚ ਇੁੱ ਕ ਨਵੀਂ ਕਿਜ਼ੀਟਲ ਰੇਿੀਓ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਅਪਣਾਉਣਾ‚ ਸੂੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੂੰ  ਇੁੱ ਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ‚ ਇੁੱ ਕ ਨਵੇਂ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀਨ ਮੈਿੀਕਲ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੂੰ ਤਰਕਕਰਆਤਕਮਕ ਢਾਂਚਾ - ਇੁੱ ਕ ਪਰਣਾਲੀ ਜੋ ਇੁੱ ਕ ੋਸਮੇਂ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਈਐਮਐਸ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ‚ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਫਾਇਰ 
ਸਟੇਸਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।  
 

ਕਮਸ ਕੇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਵੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਮਹਤੁੱ ਵਪੂਰਨ ਅੁੱਗ ਸੂੰਚਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੂੰ  ਉਸ  ਵੇਲੇ ਮਾਨਤਾ ਕਦੁੱ ਤੀ 
ਗਈ ਜਦ ਉਸ ਨੂੂੰ  ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੂੰਤਰਕਕਰਆਤਕਮਕ ਟਾਸਕ ਗਰ ੁੱ ਪ 'ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦ ੇਫਾਇਰ ਮ ਖੀਆਂ ਦਾ ਪਰਤੀਕਨਧ ਬਣਨ ਲਈ ਕਕਹਾ 
ਕਗਆ ਸੀ।   

 

 “ਮੈਂ ਇਸ ਪਦ ਨੂੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਵੁੱ ਚ ਸਨਮਾਕਨਤ ਅਤੇ ਉਤਸਾਕਹਤ ਹਾਂ” ਉਪ ਮ ੁੱ ਖੀ ਕਕਮ ਕੇਨ ਦਾ ਕਕਹਣਾ ਹੈ। “ਮੈਂ ਬੇਕਮਸਾਲ ਸੂੰਕਟ ਪਰਤੀਕਰਮ ਸੇਵਾ 
ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ‚  ਕਜਸਦੇ ਉਹ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹਨ‚ ਅੁੱਗੇ ਨੂੂੰ  ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ।”  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਸੂੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 470 ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਫਾਇਰ ਸਟੇਸਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ-ਸਮਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਮੇਲ ਨਾਲ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਹਾ ਇੁੱ ਕ ਆਧ ਕਨਕ ਅਤੇ ਪਰਗਤੀਸੀਲ ਅੁੱਗ ਕਵਭਾਗ ਹੈ। ਇੁੱਕ ਹੁੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਸੁੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੋ ਘਰ 
ਕਵੁੱ ਚ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦ ਆਲੇ ਅੁੱਗ ਦੇ ਖਤਕਰਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱ ਕਚਆ ਂਨੂੂੰ  ਕਸੁੱ ਕਖਆ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅੁੱਗ/ਜੀਵਨ ਸ ਰੁੱ ਕਖਆ ਕਸੁੱ ਕਖਆ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ  
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦਾ ਨੌਂ ਵਾਂ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵਕਵਧ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਕਸੁੱ ਧ ਹੈ, ਜੋ 209 ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਜਾਤੀ ਕਪਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 89 
ਕਭੂੰਨ ਕਭੂੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਕਹਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁੱਦ ਆਧ ਕਨਕ ਕਦਲਪਰਚਾਵਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਕਵੁੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਵਕਕਸਤ ਹੋ 
ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਵਕ ਹਸਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital), ਜੋ 2007 ਕਵੁੱ ਚ ਖ ੁੱ ਕਲਿਆ ਸੀ, ਕਵਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ 



 
 

 

ਕਸਸਟਮ (William Osler Health System) ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਕਹੁੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਿਾ ਕਵੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton  ’ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ। 
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http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:brian.stittle@brampton.ca

