
 

 

 

12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 

 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਿਵਰਆ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਭਾਈਚਾਰ ੇਦ ੇਛੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ (ਸਵਇੈਛ ਿੱ ਿਾਂ)  
ਨੰੂ ਸਬੂ੍ ੇਵਿੱ ਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

 

  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ ਿੱ ਧਵਾਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੰੂ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਿਾਰਜਿਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਛੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 2018 ਦੇ ਓਨਟੈਰੀਓ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਰਵਵਸ ਅਵਾਰਡਸ (2018 Ontario Volunteer Service Awards) ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਵਨਤ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਵਮਵਨਸਟਰ ਆਫ ਦ 
ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਮੈਨ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਵਰੰਦਰ ਮਿੱਲਹੀ (Harinder Malhi) ਨੇ ਸੂਬ੍ੇ ਦੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਅਵਾਰਡ ਪੇ੍ਸ਼ ਿੀਤੇ। 

ਰਾਲਫ ਡੈਨੀ (Ralph Denney), ਵਲੰਡਾ ਡ ਗੌਏ (Linda Duguay), ਵਿਰਸ਼ਨ ਦਿੱ ਤ (Krishan Dutt), ਲ ਈਜ ਗੋਮੇਜ਼ (Louise Gomez), ਬ੍ਰਾਇਨ 
ਗੋਅਰ (Brian Gower) ਅਤੇ ਬ੍ੂਸ ਵਲਲੀ (Bruce Lilley) ਨੰੂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਸਵੈਇਛ ਿੱ ਿ)  ਸੇਵਾ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਵਦੰਵਦਆਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਵਿਵਰਆ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ (ਸਵੈਇਛ ਿੱ ਿਾਂ) (ਿਵਮਉਵਨਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਸਪ੍ੌਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ) (Community Emergency Response Volunteers) 
(CERV) (ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਵੀ.) ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਿ ਵਿਸੇ ਵਿੱ ਡੀ ਭਾਈਚਾਰਿ ਸੰਿਟਿਾਲੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਸਵਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿਾਰਜਿਰਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਹਯੋਗ ਮ ਹਿੱਈਆ ਿਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਿੱ ਵਫਸ (Brampton Emergency 

Management Office) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਿਾਪ੍ਤ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਇਿੱਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 

 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਵਿਹਾ, “ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਿਟਿਾਲੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਪ੍ਰਤੀਵਿਵਰਆ ਸਵਹਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ (ਸਵੈਇਛ ਿੱ ਿਾਂ) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਿਹਾ, “ਮੈਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਯਿੀਨ 
ਹੈ ਵਿ ਉਹ ਅਵਜਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਜਿੱ ਿੇ ਵਨਵਾਸੀ ਲੋੜ ਪੈ੍ਣ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤ ਰੰਤ ਪ੍ਹ ੰ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” 

ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਸਵਿਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਤਆਰੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਨ ਦੇ 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮ ਤਾਬ੍ਿ, 2003 ਵਵਿੱ ਚ ਸਿਾਪ੍ਤ ਿੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਵਸਟੀ ਮ ਫ਼ਤ ਟਰੇਵਨੰਗ ਵਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂ੍ਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤ,ੇ ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਵੀ. 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ, ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਿੋਈ ਵੀ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪ੍ਰਣ ‘ਤ,ੇ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਸਵਿਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਿਵਰਆ ਿਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਵਰਵਾਰਿ ਵਤਆਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਜਨਤਿ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਵਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦੇ ਵਿਰਸ਼ਨ ਦਿੱ ਤ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, “ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਵੀ. ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਲਾਭਿਾਰੀ ਪ੍ਿੱ ਖ ਵਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਿ ਸ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਨੰੂ ਸਵਹਯੋਗ ਿਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿਸੇ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿਾਪ੍ਤ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਿੰਮ ਿਰਨਾ ਹੈ।” 

ਿਦੇ-ਿਦਾਈ ਂਲੋਿ ਵਿਸੇ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਸਵਿਤੀ ਵਵਿੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਖਤਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਹ ੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱਟ ਲਿੱ ਗੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਿੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ ਆਪ੍ਣੇ 
ਆਪ੍ ਮਦਦ ਿਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਖਤਰਨਾਿ ਖੇਤਰਾਂ (ਜ਼ੋਨਸ) ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਬ੍ਣ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ ਦ ਹੀ ਇਸਦੇ 
ਵਸ਼ਿਾਰ ਬ੍ਣ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਿਤੀ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਸਵਿਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਿਵਰਆ ਿਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬ੍ਾਅ ਪ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਵੀ. ਟਰੇਵਨੰਗ 



 

 

ਉਸ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ (ਸਵੈਇਛ ਿੱ ਿਾਂ) ਨੰੂ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਸਵਿਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਿਵਰਆ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਵਰਆਵਾਂ 
ਦੇ ਪੂ੍ਰੇ ਵੇਰਵਵਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਸੇ ਸੰਿਟ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰ ਸਿਣ।  

“ਵਜੰ਼ਦਗੀ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਸਿੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਵਿ ਦੂਵਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਨਾਲ ਬ੍ਹ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਤ ਸ਼ਟੀ ਵਮਲਦੀ ਹੈ,” ਬ੍ੂਸ ਵਲਲੀ, 15-ਸਾਲਾ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰ (ਸਵੈਇਛ ਿੱ ਿ) ਨੇ ਵਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਿਹਾ, “ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿਾਰਜਿਰਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਭਿਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਿ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਿ ਝ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵਜਿੱ ਿੇ ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਵੀ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬ੍ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਿਾਰਜਿਰਮਾਂ 
ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਿਾ ਮ ਹਿੱਈਆ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਿੱ ਵਫਸ 
ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਵੀ. ਿੀ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਸਵਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ ਵਨਆਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮ ਹਿੱਈਆ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” 

“ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿਸੇ ਵੀ ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਸਵਿਤੀ, ਵਜਸਦਾ ਸਾਨੰੂ ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈ੍ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਵਬ੍ਲਿ ਿੱ ਲ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ 
ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਤਆਰ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ,” ਬ੍ੂਸ ਨੇ ਵਿਹਾ।  

ਿੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 12 ਮਈ ਤਿੱ ਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇ੍ਅਰਡਨੈਸ ਵੀਿ (ਸੰਿਟਿਾਲੀ ਵਤਆਰੀ ਹਫ਼ਤਾ) ਹੈ, ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਿੱ ਵਫਸ (City of Brampton Emergency Management Office) ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਪੂ੍ਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਿਾਰਜਿਰਮ 
ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca/prepared ਦੇਖੋ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਿਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਿਾਰੀ ਸ ਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਿੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਿੇ ਪ੍ੈਦਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਿੰਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜ ਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਿ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਿਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਿਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਿ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/prepared
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