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آٹو پارٹس کو ان کی فراخ دلی پر خراج تحسین، نمائش اور  AADCO( کی طرف سے Brampton Fireبرامپٹن فائر)
 عملی مظاہرہ

 
( نے ڈان فریزر Brampton Fire and Emergency Servicesایمرجنسی سروسز )برامپٹن فائر اینڈ یعنی  BFESبرامپٹن، اونٹاریو: 

(Don Fraser اور )AADCO  آٹو پارٹس کی طرف سے فائر فائٹرز کی تربیت اور برامپٹن کے شہریوں کے تحفظ میں تعاون فراہم
 ش اور ان کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔پیش کی گئی اور آالت کی نمائ (plaqueکرنے پر ان سے اظہار تشکر کے لیے اعزازی لوح )

 
 jaws ofآٹو پارٹس نے برامپٹن کے فائر فائٹرز کے لیے "جاز آف الئف" ) AADCO( اور Fraserپچھلے دو سال سے مسٹر فریزر )

lifeں کاریں ( جیسے آالت کو استعمال کر کے موٹر گاڑیوں سے لوگوں کو نکالنے کی تربیت فراہم کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد می
اور جگہ مفت فراہم کی ہے تاکہ فائر فائٹرز گاڑیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے مطلوبہ ضروری مہارتوں کی مشق کر 

 سکیں۔
 

( کی طرف سے اعزازی Michael Palleschiاس موقع کی خاص بات فائر سروس کے وائس چیئر برامپٹن کے کونسلر مائیکل پالیشی )
کی طرف سے ان کا عملی  Aکی پالٹون  BFESلوح کا پیش کرنا اور موٹر گاڑیوں میں سے لوگوں کو نکالنے کے آالت کی نمائش اور 

 مظاہرہ تھا۔
 

سے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور یہ بتایا کہ ان کی اس  BFES( کی طرف سے Fraser( نے مسٹر فریزر )Palleschiکونسلر پالیشی )
( کی مہربانی اور تعاون کی Fraserمدد کا برامپٹن کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کتنا بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا "مسٹر فریزر )

و رہے ہے جو تربیت یافتہ اور پرعزم وجہ سے ہمارے شہری گاڑیوں سے لوگوں کو نکالنے والے ایسے ماہرین کی خدمات سے مستفید ہ
 اور ضروری آالت سے لیس ہیں۔

 
 مزید معلومات

 

 ویڈیو -Brampton Fire and Emergency Services : 
Auto Extrication Demonstration 

 
 

لوگ  کےنسلی پس منظر  الگ الگ 512اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  برامپٹنکینیڈا کا نواں بڑا شہر ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا باہر سے کے رہائشیوں اور  (Brampton) مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن 92شامل ہیں جو 

میں افتتاح  5112کا جس  (Brampton Civic Hospital)ہاسپٹل تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 سینیئر ڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Brampton سٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 

https://youtu.be/mD5xp4KI6m0
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