
 
 

 

21 ਜੁਲਾਈ, 2017 

  

#FollowFriday – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ 10,000 ਟਵ ਿੱ ਟਰ ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਵਿਆ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵ ਵਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services) (ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ.) 
(BFES) ਹਾਲ ਦੇ ਵਦਨਾਂ ਵ ਿੱ ਿ ਹੀ 10,000 ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰਿਦੇ ਹੋਏ, ਟਵ ਿੱ ਟਰ (Twitter) ਪਰ ੀਨਤਾ ਵ ਿੱ ਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਿਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੁੰਿ ਵਿਆ ਹੈ, 
ਵਜਿੱ ਥੇ ਵ ਰਲੇ ਹੀ ਪਹੁੁੰਿਦੇ ਹਨ। 
 

"ਅਸੀਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸੁੰ ਭਾ ੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵ ੁੰ ਦਿੀ ਨੂੁੰ  ਬ੍ਿਾਉਣ  ਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ  ਿੱ ਧ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਿਣਾ ਿਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਾਂ,” 
ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸਰਵ ਵਸਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਿੇ ਵਕਹਾ, "ਸਾਨੂੁੰ  ਇਸ 
ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟ ਰਵਕੁੰਿ ਦੇ ਮੀਲ ਪਿੱਥਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰਿਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ;  ਿੱ ਖਰੇ ਸੁੰ ਿਾਰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਨਵ ਆਉਣ 
ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੀ ਸਵਥਤੀ ਹੈ।" 
 

@BramptonFireES ਟਵ ਿੱ ਟਰ ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਵ ਿੱ ਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵ ਿੱ ਿੋਂ ਿੌਥੇ ਨੁੰ ਬ੍ਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਵਜਸਨੇ ਟੋਰੋਂਟੋ (Toronto) (17.3 
ਹ ਾਰ), ਹੈਲੀਫੈਕਸ (Halifax) (15.1 ਹ ਾਰ) ਅਤੇ ਓਟਾ ਾ (Ottawa) (10.9 ਹ ਾਰ) ਨੂੁੰ  ਵਪਿੱਛੇ ਛਿੱ ਡ ਵਦਿੱ ਤਾ ਹੈ। 
 

ਟਵ ਿੱ ਟਰ ਖਾਤਾ @BramptonFireES 2010 ਵ ਿੱ ਿ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ (Fire and Life Safety) ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ  ਿੱ ਲੋਂ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 
ਸੀ। 2016 ਵ ਿੱ ਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ (Brampton Fire) ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ੍ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਥਾਂ ਵ ਿੱ ਿ ਪਹੁੁੰਿ ਵਦੁੰ ਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ 
ਟਵ ਿੱ ਟਰ ਪਹੁੁੰ ਿ ਵ ਿੱ ਿ ਨ ਾਂ ਵ ਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਿੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵ ਿੱ ਿ ਹੀ, @BramptonFireES ਫਾਲੋਅਰ ਸੁੰਕਟਕਾਲੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਥਾ ਾਂ ਦੇ 
ਅਿੱਿ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਸਬ੍ੁੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ, ਤਸ ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਟਰੇਵਨੁੰ ਿ ਦੇ  ੀਡੀਓ ਆਵਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

"ਦੁਰਘਟਨਾ  ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈ  ਟ ੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੁੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਸਬ੍ੁੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਿ ਮਦਦ ਵਮਲੀ ਹੈ," ਫਾਇਰ ਿੀਫ ਮਾਈਕਲ 
ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਿੇ ਵਕਹਾ, "ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੁੰ  ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ  ਿੱ ਧ ਵਨਯਵਮਤ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵ ਿੱ ਿ ਮਦਦ ਵਮਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਸੂਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਨ ਾਸੀਆਂ ਨੂੁੰ  ਸੂਵਿਤ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ ਵ ਿੱ ਿ ਮਦਦ 
ਵਮਲੀ।" 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ Facebook (ਫੇਸਬ੍ੁਿੱ ਕ)  ਅਤੇ YouTube (ਯੂਵਟਊਬ੍) 'ਤੇ  ੀ ਸਵਕਵਰਆ ਹੈ। YouTube (ਯੂਵਟਊਬ੍) ਿੈਨਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਕਈ 
 ੀਡੀਓ ਨੂੁੰ  ਅੁੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤ ਿੱਜੋ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵ ਿੱ ਿ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲਟੀਜ ਵ ਿੱ ਿ  ਰਵਤਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਦੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ  ੀਡੀਓ (BFES' Fire Safety Education Video) ਨੂੁੰ  550,000 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਵਖਆ ਹੈ। 
 

ਇਸ #FollowFriday (#ਫਾਲੋ ਫਰਾਈਡੇ) ਟਵ ਿੱ ਟਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਨੂੁੰ  ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ! 

 

ਸੁੰਖੇਪ ਤਿੱ ਥ: 

• ਔਸਤ ਰੂਪ ਨਾਲ, @BramptonFireES 'ਤੇ ਰੋ ਾਨਾ 1.8  ਾਰ ਟ ੀਟ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ 

• @BramptonFireES 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਨ ਵ ਿੱ ਿ ਔਸਤ 3.2 ਨ ੇਂ ਫਾਲੋਅਰ ਬ੍ਣਦੇ ਹਨ 

• ਇਿੱਕ ਔਸਤ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਿ, @BramptonFireES ਦੇ ਟ ੀਟ 10,956  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ  ਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਿਦੇ ਹਨ  
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http://www.twitter.com/BramptonFireES
http://www.twitter.com/BramptonFireES
http://www.twitter.com/BramptonFireES


 
 

 

• @BramptonFireES ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਿ ਔਸਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਭਿ 9 ਵਮਲੀਅਨ ਵ ਿਾਰ ਟ ੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਵ ਿੱ ਿ, @BramptonFireES 'ਤੇ ਔਸਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਭਿ 12,000 ਰੀਟ ੀਟ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ 

 

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਿੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੁੰਿਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਿਾਰੇ ਵ ਿੱ ਿ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨੂੁੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨੂੁੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੁੰ  ਅਿੱ ਿੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਿ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੁੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਿ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੁੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੁੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨੂੁੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੁੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਿਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 
ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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