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ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਕਟਕਾਲ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ ਬ੍ਣੋ 
 

ਮਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਲਈ ਇਿੱਕ  ਿੱ ਡਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਵਿਸ (BEMO) ਇਿੱ ਕ ਮੀਲ-ਪਿੱਥਰ 15 ੀਂ  ਰਹੇ-ਗੰਢ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਵਪਰਪੇਅਰਡਨੈਸ  ੀਕ 
(ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਵਤਆਰੀ ਹਿਤਾ) (1-7 ਮਈ) ਅਤੇ ਵਬ੍ਜ਼ਨਸ ਕਾਂਟੀਨੁਇਟੀ  ੀਕ (ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਵਨਰੰਤਰਤਾ ਹਿਤਾ) (16-20 ਮਈ)  ਰਗੇ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। BEMO ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਡੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 
ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ 2001 ਵ ਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 
 

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗਰਾਂਟ ਵਗਬ੍ਸਨ (Grant Gibson) ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ, “ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪਰਬੰ੍ਧਨ) ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਵਤਆਰੀ  ਿੱ ਲ ਵਕ ੇਂ ਵਧਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕੋਲ  ਸੀਵਲਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਮਉਂਵਨਸਪਲਟੀ 
ਸੰਕਟਕਾਲ ਲਈ ਵਤਆਰੀ ਦ ੇਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਹੈ।”  
 

BEMO ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਲੇਨ ਨੋਰਮੈਂਡ (Alain Normand) ਨੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ 
ਨ ੰ  ਬ੍ਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ  ਿੱ ਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵਖਆ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਸਰੋਤ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਈ ਾਲੀਆਂ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 
ਸਾਨ ੰ  ਕੁਝ ਅਸਲ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ  ੀ ਵਮਵਲਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾ ਰਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਹੰਵਢਆ ਅਤੇ ਤਜਰਬ੍ੇਕਾਰ ਸਮ ਹ ਹੈ ਜੋ ਵਤਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ਾਸੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।” 
 

BEMO ਨੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪ ਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਈ ਹੈ। ਜੋਖਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ, ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣ ਵ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। 
  
ਮੁਿੱ ਖ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:  
 

ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ (ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਪਰਬੰ੍ਧਨ) ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 

ਸ਼ਨੀ ਾਰ 7 ਮਈ 

ਸ ੇਰੇ 9:30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤਕ 

ਸ਼ਾਪਰਸ  ਰਲਡ ਮਾਲ (Shopper's World Mall), ਸਟੇਪਲਸ (Staples) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ  ਾਹਨਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੋਵਖਆਂ, ਆਪਸੀ-ਵਕਵਰਆ  ਾਲੇ ਵਡਸਪਲੇ ਅਤੇ ਤੋਹਿੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸਟਾਈਲ ਵ ਿੱ ਚ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਰ ਐਡਂ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ (Brampton Fire and 

Emergency Services), ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਰੈਡ ਕਰੌਸ (Canadian Red Cross), ਏਨਵਬ੍ਰਜ ਗੈਸ (Enbridge Gas), ਪੀਲ ਐਮਚਰ ਰੇਡੀਓ (Peel 

Amateur Radio), ਸੇਂਟ ਜੋਹਨ ਐਬਂ੍ ਲੈਂਸ (St. John Ambulance), ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ  ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Hydro One Brampton) ਤੋਂ BEMO ਦੇ 
ਭਾਈ ਾਲ  ੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਇ ਵੈਕਉਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕ ੇਇਕਿੱ ਠੇ ਹਣੋ ਦੀ ਜਗਹਾ) ਬ੍ਾਰੇ ਓਪਨ ਹਾਉਸ  
ਸੋਮ ਾਰ 16 ਮਈ 

ਸ ੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਰਾਤ 1  ਜੇ 

ਅਰਨਸਕਵਲਿੱ ਿ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Earnscliffe Recreation Centre) - 44 ਈਸਟਬ੍ੋਰਨ ਡਰਾਈ  (Eastbourne Drive) 



 

 

 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇ ੈਵਕਉਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣ ਦੀ 
ਜਗਹਾ)  ਜੋਂ ਵਨਯਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ?  ਾਲੰਟੀਅਰ ਇਿੱਕ ਇ ੈਵਕਉਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਿੱ ਸਣਗੇ ਵਕ 
ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
 

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਿੱਗਰੀ ਬ੍ਾਰ ੇਖਾਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 

ਮੰਗਲ ਾਰ, 24 ਮਈ 

ਦੁਪਵਹਰ 12 ਤੋਂ 2  ਜੇ 

 ੈਵਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ  ੈਸਟ (Wellington Street West) [ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ, ਜੋਰਜ ਸਟਰੀਟ ਸਾਊਥ (George Street South) ਅਤੇ 
ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Main Street) ਦ ੇਵ ਚਕਾਰ) 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਰ ਐਡਂ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ (Brampton Fire and Emergency Services), ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਵਲਸ (Peel Regional 

Police), ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੈਰਾਮੈਵਡਕ ਸਰਵ ਸ (Peel Regional Paramedic Service) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ, BEMO ਪਰਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਿੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ੍ਧਤ ਸੰਕਟਕਾਲ ਦਾ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋ  ੇਤਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵ ਿੱ ਚ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ 
ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਵਕ ੇਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਇ ਵੈਕਉਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕ ੇਇਕਿੱ ਠੇ ਹਣੋ ਦੀ ਜਗਹਾ) ਬ੍ਾਰੇ ਓਪਨ ਹਾਉਸ 

ਸ਼ਨੀ ਾਰ 28 ਮਈ 

ਸ ੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਰਾਤ 1  ਜੇ 

ਸਾਊਥ ਿਲੈਚਰਜ਼ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ (South Fletcher's Sportsplex)  
ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਵ ਿੱ ਚ, BEMO ਵਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ੇਗਾ ਵਕ ਇ ੈਵਕਉਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਕਸ 
ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੋਈ ਇ ੈਵਕਉਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਦੋਂ ਐਕਟੀ ੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਅਤੇ 
ਐਕਟੀ ੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਸੰਕਟਕਾਲ  ਾਸਤੇ ਵਤਆਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਦੇ ਪ ਰੇ  ੇਰਵ ਆਂ ਲਈ  ੈਬ੍ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। (www.brampton.ca/prepared)  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਵ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬ੍ੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ  ਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਵ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
 ਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵ ਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵ ਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵ ਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਿਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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