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 کو ڈپٹی چیف کے عہدے پر ترقی دے دی گئی (Kim Kane)بریمپٹن فائرکی کم کین 
 

نے آج کم کین کی ڈپٹی چیف کے عہدے  بریمپٹن، اونٹاریو:  بریمپٹن فائر اور ایمرجینسی سروسز )بی ایف ای ایس( کے چیف مائیکل کالرک
کے خالی کردہ ڈپٹی چیف کے عہدےکو  (Brian Maltby)، جو فوری طور پر مؤثر ہوگی۔ مسزکین برائن مالٹبی پر ترقی کا اعالن کیا

 ُپرکریں گی، جو اس سال کے شروع میں ریٹائر ہوئے تھے۔ 
 

ء میں بطور ڈویژن چیف آف کمیونیکیشنز اور جائنٹ فائرکمیونیکیشنز سینٹر )جے ایف سی سی( مینیجر  2010مسز کین 
سال کام  16فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز میں  (Oshawa)بریمپٹن میں آئی تھیں۔ اس سے پہلے، انہوں نےکمیونیکیشنز فار آشوا 

فائر الئف سیفٹی ایجوکیشن، آالت اور ان کی دیکھ بھال، اور کمیونیکیشنزکی ذمہ ین آگ سے بچاؤ، کیا۔ بطور ڈپٹی چیف، مسز ک
  دار ہوں گی۔ 

 
اہم اور تاثیر سے بھر پور منصوبوں کا نظم و نسق چالکر، ِکم نے اپنے پیشے میں ناقابل یقین کامیابیوں کا سلسلہ سمیٹا ہے، "کالرک  "

ا عزت و احترام کیا جاتا ہے، اور میں پراعتماد ہوں کہ وہ اپنے اس نئےکردار میں اپنی نےکہا جو چیف ہیں۔ "ایمرجینسی سروسز میں ان ک
 کامیابیوں کی میراث شامل کرتی رہیں گی۔"

 
اہلیت اور عزت و وقار میں اضافہ کی (BFES)کے ذریعے بی ایف ای ایس  پچھلے چند سالوں میں، مسز کین اور ان کی ٹِیم نے پراجیکٹس

، کمیونیکشنز سینٹرکی تجدید و مرمت، ایک نئی ایمرجینسی میڈیکل سروسز ٹیکنالوجی کی جانب تبدیلی ڈیجیٹل ریڈیو سسٹمبمع نئے کیا ہے 
کی ترسیل کرتاہے، اور ایک نئے ریجنل فائر  (EMS)اور ای ایم ایس(Fire) فائر ایک ایسا سسٹم جو بیک وقت   -فریم ورک  ی ٹیلیبیانٹرآپر

 ۔ فاذاسٹیشن الرٹنگ سسٹم کا ن
 

ٹاسک  یٹیلیبیانٹرآپرپراونس آف اونٹاریو فائرکمیونیکیشنز کے نمایاں ماہرین میں سے ایک ہیں۔ جب انہیں صوبے میں اونٹاریوکےمسز کین 
 نمائندہ بننےکیلئےکہا گیا تو اس وقت ان کی مہارت کو تسلیم کیاگیا۔ اونٹاریو ایسوسی ایشن آف فائر چیفس کی  میںگروپ 

 
، "ڈپٹی چیف کم کین نےکہا۔ "میں غیر معمولی ایمرجینسی قبول کرنےکیلئے ُپرجوش ہوںاور میں اس عہدےکو  افزائی ہے یہ میری عزت" 

 "امید ہوں، جس کے وہ حقدار ہیں۔کے ذریعے سٹی اور اس کے رہائشیوں کی سپورٹ جاری رکھنےکیلئے ُپر  رسپانس سروسز
 

افراد سے زائدکل  470ور ترقی کرتا ہوا آ گ بجھانے واال محکمہ ہے جو مجموعی طور پر بریمپٹن فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز ایک جدید ا
سینٹر بھی چالتا فائر اسٹیشنوں کے ذریعے بریمپٹن کے رہائشیوں کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ فائر/الئف سیفٹی ایجوکیشن  13وقتی عملے اور 

 کے بارے میں پڑھاتی ہے۔ گھرکے اندر اور اردگرد آ گ کے خطرات ہے، جو ایک عملی طور پر سکھانے کی سہولت ہے اور بچوں کو 
 
 

نسلی پس  مختلف 209مختلف زبانیں بولنے والے  89برامپٹن کے بارے میں:کینیڈا میں نواں سب سے بڑا شہر، برامپٹن ایک متنوع آبادی کا جشن منا رہا ہے جو کہ 
جدید ترین تفریحی سہولیات اور کینیڈا میں سب سے تیز رفتار نقل و حمل کے نظام تک رسائی منظر کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ برامپٹن کے رہائشی اور زائرین 

ید میں کھوال، برامپٹن سوک ہسپتال، ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کا حصہ ہے، جو کہ کینیڈا میں سب سے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مز 2007رکھتے ہیں۔ 
 پر فالو کریں۔ Twitter/کو ٹوئٹر CityBrampton@ مالحظہ کریں یا www.brampton.caمعلومات کیلئے، 
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