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 رہیںآگاہ  کے متعلق )سے نمٹنے( اس مہینے برامپٹن میں ایمرجنسی

 

 اہم ہے۔کے لحاظ سے بہت ( emergency managementبرامپٹن میں ایمرجنسی مینجمنٹ )مئی کا مہینہ 

 

( اپنی پندرھویں سالگرہ کے Brampton Emergency Management Officeیعنی برامپٹن ایمرجنسی مینجمنٹ آفس ) BEMOاس ماہ 

 Emergency Preparednessجیسا کہ ایمرجنسی پریپیرڈنیس ویک )ہفتے ایمرجنسی سے آگاہی کے عالمی سطح پر معروف موقع پر 

Week( )1  ( اور بزنس کنٹی نیوٹی ویک )مئی 7تاBusiness Continuity Week( )16  منا رہا ہے۔ مئی 20تا )BEMO  2001کا آغاز 

جا سکے، اس کے لیے تیاری کی جا سکے، اس سے نبٹا کا سد باب کیا بڑی ایمرجنسی  یکسہونے میں کیا گیا تھا تاکہ ہمارے سٹی کے اندر 

 جا سکے اور اس کے اثرات سے باہر آیا جا سکے۔

 

( Emergency Management( نے کہا کہ "ایمرجنسی مینجمنٹ )Grant Gibson( گرانٹ گبسن )Regional Councillorریجنل کاؤنسلر )

کا یہ مہینہ برامپٹن کے شہریوں اور کاروباروں کے لیے اس بات پر غور کرنے کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہنگامی حاالت کے لیے 

 ( کے پاس اس قسم کی منصوبہ بندی کے لیےCity of Bramptonاپنی تیاری کی طرف وہ کیسے توچہ دے سکتے ہیں۔ سٹی آف برامپٹن )

 بہت وسائل موجود ہیں اور اس عالقے میں ایمرجنسی کی تیاری کے حوالے سے ہمارا شمار صف اول کی میونسپیلیٹیز میں ہوتا ہے۔"

 

BEMO ( کے مینیجر ایلن نارمنڈAlain Normand کے دور میں برامپٹن کی ہنگامی حاالت کا سد باب کرنے اور ان سے نمٹنے کی )

ا ہے۔ "ہم نے اپنے اندرونی وسائل تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ عالقے میں دوسروں کے ساتھ بھی شراکتیں قائم صالحیت میں بے پناہ اضافہ ہو

کی ہے اور اس اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حقیقت میں بھی ہنگامی حاالت سے نمٹنا پڑا۔ نتیجتًہ اب ہمارے پاس ہنگامی حاالت سے نمٹنے والے 

راد کا ایک مجموعہ ہے جو کہ ان کی تیاری اور ان سے نمٹنے میں شہریوں، کاروباروں اور سٹی کی تجربہ کار اور منجھے ہوئے پیشہ ور اف

 مدد کر سکتا ہے۔"

 

BEMO  ہے۔ مئی کے پورے مہینے میں برامپٹن کے کاروباروں اور  مصروف مہینے کی منصوبہ بندی کینے اس کے لیے ایک بہت

دی اور تیار رہنے کے متعلق معلوماتی نشستیں اور خصوصی تقریبات منعقد کی جائیں شہریوں کے لیے خطرات سے آگاہ ہونے، منصوبہ بن

 گی۔

 

 اس کی خاص باتوں میں شامل ہیں:

 

 ایمرجنسی مینجمنٹ کے مہینے کی افتتاحی تقریب

 مئی 7ہفتہ 

 بجے تک 6سے شام  9:30صبح 

 (Shopper's World Mall( کے سامنے شاپرز ورلڈ مال )Staplesسٹیپلز )

( اور تحائف interactive displays( انٹر ایکٹو ڈسپلیز )kiosksایمرجنسی مینجمٹ کے مہینے کو ایمرجنسی گاڑیوں، معلوماتی کیاسکس )

کے ساتھ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  BEMOکے ساتھ شاندار طریقے سے شروع کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اس میں 

(Brampton Fire and Emergency Services( کینیڈین ریڈ کراس ،)Canadian Red Cross( اینبرج گیس ،)Enbridge Gas پیل ،)

 Hydro One( اور ہائیڈرو ون پرامپٹن )St. John Ambulance(، سینٹ جان ایمبولینس )Peel Amateur Radioامیچیور ریڈیو )

Bramptonبھی شامل ہوں گے۔ ) 

 

 (Open House( اوپن ہاؤس )Evacuation Centreایویکو ایشن سنٹر )

 مئی 16پیر 

 بجے تک 1بجے سے دوپہر  11صبح 

 (Eastbourne Driveایسٹ بورن ڈرائیو ) 44( Earnscliffe Recreation Centreارنز کلف ریکری ایشن سنٹر )

بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس  کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بعض کچھ کمیونٹی سنٹرز کو ہنگامی حاالت میں مرکز انخالء کے طور پر

دن رضاکاروں کی طرف سے مرکز انخالء کے سیٹ اپ کے بارے میں بتایا جائے گا اور شہریوں کو تربیت دی جائے گی کہ ان کو انخالء 

 کے دوران کیا کرنا چاہیے۔

 



 

 

 

 

 

 (Hazardous Materials Special Demonstration) خطرناک مواد کے متعلق خصوصی مظاہرہ

 مئی 24منگل 

 بجے تک 2سے  12دوپہر 

( کے Main Street( اور مین سٹریٹ )George Street South( )جارج سٹریٹ ساؤتھ )Wellington Street Westویلنگٹن سٹریٹ ویسٹ )

 ( کے باہر(Brampton City Hallدرمیان برامپٹن سٹی ہال )

 

BEMO ( والے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسزBrampton Fire and Emergency Services( پیل ریجنل پولیس ،)Peel Regional 

Police( اور پیل ریجنل پیرامیڈک سروس )Peel Regional Paramedic Service کے ساتھ مل کر یہ مظاہرہ کریں گے کہ خطرناک مواد )

 کس طرح مل کر کام کرتے ہیں۔ کی ایمرجنسی سے محفوظ طریقے سے نمٹنے کے لیے ہنگامی حاالت سے نمٹنے والے مختلف لوگ

 

 (Open House( اوپن ہاؤس )Evacuation Centreایویکو ایشن سنٹر )
 مئی 28ہفتہ 

 بجے تک 1بجے سے دوپہر  11صبح 

 (South Fletcher's Sportsplexساؤتھ فلیچرز سپورٹس پلیکس )

BEMO ( والے کینیڈین ریڈ کراسCanadian Red Cross کے ساتھ مل کر سٹی آف )( برامپٹنCity of Brampton کے شہریوں کو یہ )

( کیسا ہوتا ہے اور اس بات کے متعلق معلومات فراہم کریں گے کہ مرکز انخالء کو Evacuation Centreبتائیں گے کہ ایک مرکز انخالء )

 ( کیا جاتا ہے اور اس عرصے کے دوران کیا کرنا چاہیے۔activateکس وقت فعال )

 

حاالت کی تیاری اور تفریحی اور معلوماتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے یہ نادر مواقع ہیں۔ مکمل تفصیالت کے لیے آپ کے لیے ہنگامی 

 (www.brampton.ca/preparedویب سائیٹ مالحظہ کریں )
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209ا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑ( 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)ڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل نظام کینی

پر  www.brampton.ca کا 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 

 

 

 

 

 

 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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