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 ( کی مہمBe A Donor Month( کی طرف سے عطیہ کے مہینے )Brampton Fireبرامپٹن فائر )
 

 عطیہ دینے والے بن جائیںبرامپٹن اونٹاریو: اپریل کا مہینہ اپنے اعضاء کا عطیہ دینے کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کے حوالے سے 

 Brampton Fire andوالے مہینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ) (Be A Donor)" بی اے ڈونر "یعنی

Emergency Services "بی اے ڈونر( والے برامپٹن میں اپنی( "Be A Donor )( کی مہم چال رہے ہیں۔ مسی ساگا فائرMississauga 

Fireفائر ڈیپارٹمنٹس زیادہ سے زیادہ شہریوں کو اپنے اعضاء کا عطیہ دینے کے لیے  ( والے بھی اپنے شہر میں یہی کر رہے ہیں اور یہ دو

 رجسٹر کرنے کے اس دوستانہ مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

 

کر رہے ہیں۔ ان  سے زائد مرد، عورتیں اور بچے اپنی جان بچانے کے لیے اعضا کی پیوند کاری کا انتظار 1600اس وقت اونٹاریو میں 

فیصد کی شرح کے مقابلے میں برامپٹن کے شہریوں میں  29لوگ اسی برامپٹن کے رہنے والے ہیں۔ صوبے کی  100انتظار کرنے والوں میں 

 فیصد نے اپنی موت کے بعد اعضا کا عطیہ دینے کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہے۔ 16سے صرف 

 

( کے ساتھ مل کر اپنے اعضاء کے عطیے کے لیے firefightersہ وہ برامپٹن کے فائر فائٹرز )"ہم لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں ک

کی ویب سائٹ پر برامپٹن فائر ( Be A Donor" )بی اے ڈونراپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ برامپٹن کے تمام شہری" 

(Brampton Fireکے پیج پر جا کر عطیہ کرنے کے لیے رجسٹریش ) ن کروانے کے بارے میں غور کریں۔ اس میں صرف چند منٹ لگیں

( کے چیف مائیکل کالرک Brampton Fireگے اور ہو سکتا ہے آپ کسی کی جان بچانے کا سبب بن جائیں۔" یہ بات برامپٹن فائر )

(Michael Clarkنے کہی۔ ) 

 

.ca/bramptonfirewww.beadonor  پر دیے ہوئے لنک کو فالو کریں۔ عطیہ کے لیے رجسٹریشن کروانے، اپنا معطی کا سٹیٹس چیک
 والے بٹن پر کلک کریں۔ REGISTER OR CHECK NOWکرنے یا اپنے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے 

 

فیصلے کے بارے میں بات کریں۔ اگر کسی خاندان کے اپنے گھر والوں اور عزیزوں سے اپنی موت کے بعد اپنے اعضاء عطیہ کرنے کے 

ے پاس یہ ثبوت موجود ہو کہ ان کے کسی فرد نے اپنی رضامندی سے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا تھا تو وہ تقریباً ہمیشہ زندگی کا تحفہ دینے ک

وہ صرف پچاس فیصد صورتوں میں  اس فیصلے کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ کسی خاندان کے علم میں یہ بات نہ ہونے کی صورت میں صرف

 اس پر رضامند ہوتے ہیں۔

 

( کے درمیان اس دوستانہ مقابلے کا فیصلہ اس بات پر ہو گا کہ Mississauga Fire( اور مسی ساگا فائر )Brampton Fireبرامپٹن فائر )

پیج سے رجسٹریشن سائٹ پر زیادہ سے زیادہ ٹریفک آتی ہے۔ آپ اس مقابلے سے ٹوئٹر ( Be A Donor" )بی اے ڈونرکس ڈیپارٹمنٹ کے" 

(#beadonorbramptonfire)  یاwww.facebook.com/Bramptonfire پر فیس بک پر باخبر رہ سکتے ہیں۔ 

 

 پر رجسٹر کروائیں۔ www.beadonor.ca/bramptonfireابھی  اپنے آپ کو

 

 کیا آپ کو معلوم ہے؟

 آپریشن کیے گئے۔ 1086میں اونٹاریو میں اعضاء کی پیوند کاری کے  2015 •

لوگوں کی زندگی میں مزید  75ایک عطیہ کرنے واال سات سے آٹھ لوگوں کی جان بچا سکتا ہے اور ٹشو کے عطیے کے ذریعے  •

 بہتری ال سکتا ہے۔

سال تھی اور ٹشو کا عطیہ کرنے والے سب سے معمر  92کینڈا میں اعضاء کا عطیہ کرنے والے سب سے معمر شخص کی عمر  •

 سال تھی۔ 100شخص کی عمر 
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209وس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محس( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)ے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں س

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

http://www.beadonor.ca/bramptonfire
http://www.beadonor.ca/bramptonfire
http://www.facebook.com/Bramptonfire
http://www.beadonor.ca/bramptonfire
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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