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کے مائیکل کالرک  (Brampton Fire and Emergency Servicesبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

(Michael Clark)  کے سال کا فائر چیف نامزد کیا گیا 2016کو 
 

کانفرنس میں، برامپٹن فائر  (OAFCجنوری کو ٹورنٹو میں اونٹاریو ایسوسی ایشن آف فائر چیفس ) 18، اونٹاریو: (Bramptonبرامپٹن )

کے  2016کو  (Michael Clarkچیف مائیکل کالرک ) (Brampton Fire and Emergency Servicesاینڈ ایمرجنسی سروسز )

 سال کے فائر چیف ایوارڈ سے نوازا گیا۔
 

میں برامپٹن  2016سال کے کیریئر اور  34کی شناخت فائر سروسز میں ان کے ممتاز  (Michael Clark)مائیکل کالرک 

(Brampton)  میں برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ) 2014میں ان کی قیادت کی بنیاد پر تھی۔ انہیںBrampton Fire and 
Emergency Services) کا چیف تعینات کیا گیا تھا۔ 

 

کا شہر اور اس کے  (Brampton، فائر سروسز کے وائس چیئرمین نے کہا کہ "برامپٹن )(Jeff Bowmanجیف باؤمین )کونسلر 

کی طرف سے  (Brampton Fire and Emergency Servicesباشندوں کو چیف کالرک اور برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

مستحق پہچان ہے، اور ہمیں چیف کے کردار اور برامپٹن -یوں کی طرف سے خوببہت اچھی خدمات فراہم کی جاتی ہیں"۔ "یہ ان کے ساتھ

(Brampton)  کے رہائشیوں، کاروباری اداروں اور دورہ کرنیوالوں کو محفوظ رکھنے میں کردار ادا کرنے والے اپنے فائر سروسز

 اسٹاف پر فخر ہے۔"

 
"OAFC ات ہے، لیکن یہ واقعی ایک ٹیم کا ایوارڈ ہے،" فائر چیف مائیکل کی طرف سے اس طرح سے تسلیم کیا جانا ایک اعزاز کی ب

نے کہا۔ "اگر ہمیں شہر کی قیادت کی معاونت میسر نہ ہوتی اور ہماری پوری فائر سروس کا زبردست کام نہ  (Michael Clarkکالرک )

 کرتے، تو ہم وہ حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے جو ہم نے حاصل کیا۔"
 

نے رہائشیوں  (Brampton Fire and Emergency Servicesکے دوران، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )گزشتہ ایک سال 

 شہر کو بہتر خدمت فراہم کرنے کے لئے اہم اقدامات اور منصوبوں پر کام کیا ہے۔ (Bramptonاور برامپٹن )

 
ہے بشمول معیاری وسائل تعیناتی، منظر پر فیصلہ ڈیپارٹمنٹ نے نئی تراکیب اور تربیت کے ساتھ زبردست کامیابی دیکھی  •

 سازی کے لئے ایک نیا نقطہ نظر جس نے جائیداد کے الکھوں کے نقصان کو بچایا ہے۔
بلحاظ قانون ایک نئی آتشبازی، کمیونٹی کی مشغولیت پر مبنی، جس نے ہر کسی کو اپنے خاندان کے ساتھ اہم مواقوں پر جشن  •

 باشندوں اور ان کے مال کے تحفظ کے سلسلے شہر کو مزید آگے بڑھایا ہے منانے کی اجازت دیتے ہوئے،
عبادت گاہوں اور ثقافتی سہولیات کے مقامات پر زیادہ پہلے سے فعال آگ سے بچاؤ کے معائنوں کی اجازت دینے کے لئے  •

 کی متنوع کمیونٹی گروپس سے کچھ کے ساتھ ایک نئی شراکت داری (Bramptonبرامپٹن )
 طبقہ پر گفت و شنید پر شہر کی قیادت کے ساتھ ایک مضبوط ٹیم ورک کا نقطہ نظرمزدور  •
کا ازالہ کرنے کے لئے خطاب اور نشان اور پیشہ  کہیٹ ےکلنک ک –ذہنی تیاری کے پروگرام کے لئے طریقہ کار کو الگو کرنا  •

ہنی دباؤ، کی نشانیوں اور عالمات کی ورانہ کشیدگی زخموں بشمول پوسٹ جراحتی کشیدگی ذہنی دباؤ عارضہ اور جراحتی ذ

 شناخت کے طریقوں پر فائر اہلکاروں، تربیتی شرکاء کی معاونت کے لئے ڈیزائن کردہ ایک پروگرام۔
 

OAFC اس کے حصول کے لئے ایسوسی ایشن  ی اور سربلندی کی قیادت کرنا ہے۔مشن عوامی اور زندگی کے تحفظ میں جدت طراز

فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی فراہمی سے متعلق تمام معامالت کے لئے ایک تسلیم شدہ، مستند آواز فراہم کرتی اونٹاریو میں انتظام اور 

 بلدیاتی آگ کے محکموں کے چیف فائر افسران کی نمائندگی کرتی ہے۔ 449صوبے میں  OAFCہے۔ 
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الگ الگ نسلی پس منظر  209اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  (Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) کے متعلق: (Bramptonبرامپٹن )

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

میں  2007جس کا  (Brampton Civic Hospitalے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا ک

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

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitter) پر فالو کریں۔ 

 

 
 
 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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