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 وں کیرضاکار 6برامپٹن کمیونٹی کو ہنگامی صورت حال میں مدد فراہم کرنے والے 
  خدمات کا صوبے نے اعتراف کیا ہے  

  

 2018رہائشیوں کو  6اپریل کو برامپٹن میں منعقد ہونے والی ایک تقریب کے دوران برامپٹن کے  11مورخہ  بروز بدھ -برامپٹن، آن 
الہی، منسٹر آف دی سٹیٹس آف ۔ یہ ایوارڈز صوبے کی جانب سے عزت مآب جناب ہیرندر مٹیئر سروس ایوارڈز سے نوازا گیااونٹیریو والن

  رضاکاروں کو پیش کیے۔ کردہنے منتخب  ،وومن

ات کا اعتراف کیا گیا لی کی کئی سالوں پر محیط رضاکارانہ خدمرالف ڈینے، ِلنڈا ڈُوگوے، کرشن َدت، لوئس گومیز، برائن گوور اور بُروس لِ 
ان تمام لوگوں نے اپنی رضاکارانہ خدمات برامپٹن ہے۔ ہو چکا سال تک  15کی خدمات کا عرصہ  رضاکاروں ہے، جن میں سے زیادہ تر

یا کی جانب سے سر انجام دیں۔ یہ پروگرام برامپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ آفس نے ترتیب د( CERV) ئرزیرسپانس والنٹ یمرجنسیا یونٹیکمکی 
کی ہوا ہے،  جس کا مقصد کمیونٹی میں وقوع پذیر ہونے والی کسی بڑی ہنگامی صورت حال اور دیگر مختلف مواقع پر رضاکارانہ خدمات 

 فراہمی ہے۔

ر برامپٹن کے لیے ان رضاکاروں کی کئی سالوں پر محیط بے مثال رضاکارانہ خدمات اور اس شاندا"برامپٹن کی میئر ِلنڈا جیفری نے کہا کہ 
مجھے ان پر فخر ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک ایسی "انہوں نے مزید کہا کہ " ایمرجنسی رسپانس سپورٹ پروگرام کا شکریہ۔

 "کمیونٹی کی عکاسی کرتے ہیں جس میں کڑے وقت میں رہائشی ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔

CERV  صد برامپٹن کے اس ہدف کو پورا کرنا تھا کہ ہنگامی حاالت پر قابو پانے اور جس کا مق ،میں قائم کیا گیا تھا 2003پروگرام
کمیونٹی کو ہنگامی حاالت کے لیے تیار رکھنے کے پروگراموں میں برامپٹن کو ایک قائدانہ حیثیت حاصل ہو جائے۔ سٹی کی جانب سے 

شرکاء شہر میں ورونما ہونے والے ہر طرح کے ہنگامی  پروگرام کے CERVمفت تربیت فراہم کی جاتی ہے اور تربیت کی تکمیل کے بعد 
حاالت میں مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے عالوہ یہ شرکاء لوگوں کو ذاتی اور خاندانی سطح پر ہنگامی حاالت کے 

 جمنٹ ٹیم کی مدد بھی کرتے ہیں۔لیے تیار رہنے کے حوالے سے عوامی آگاہی کی تعلیم کو فروغ دینے میں برامپٹن ایمرجنسی منی

CERV جذبے کی ترجمانی کرتا ہے کہ کے ے رندت کے دوسروں کی مدد ک نپروگرام، جناب کرش"CERV  کا حصہ ہونے کا سب سے
کر اور عوامی سطح پر حفاظت کے متعلق تعلیمی آگاہی، آپ ایک جانی مانی تنظیم کے ذریعے فراہم  انفرادیمفید پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو 

 "سکتے ہیں۔

 خطرے میں  بعض اوقات کچھ لوگ ہنگامی حاالت میں دوسروں کو خطرے یا تکلیف میں دیکھ کر دور بھاگنے کی بجائے فوًرا مدد کے لیے
کود پڑتے ہیں۔ خطرناک مقامات پر جانے سے ان لوگوں کی اپنی زندگیاں دأو پر لگ جاتی ہیں اور وہ خود بھی متاثر ہو سکتے ہیں، جس 

ٹریننگ کو اس خطرے میں کمی النے کے لیے ڈیزائن  CERV ر اضافی دبأو پڑ سکتا ہے۔عملے پ پر مامور کی وجہ سے ہنگامی خدمات
اکاروں کو ہنگامی حاالت پر قابو پانے والی تنظیموں اور طریقوں سے مٔوثر طور پر روشناس کرایا جاتا ہے، تاکہ کیا گیا ہے جس میں رض

 ہنگامی حاالت میں وہ مددگار ثابت ہو سکیں۔وہ 

رنے سے زندگی کا ایک عظیم سچ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی مدد ک"سال سے رضاکارانہ کام کرنے والے بروس للی کا کہنا تھا کہ  15
شہر کی مختلف تقریبات میں اپنا کردار ادا کرنا تسلی بخش اور پر لطف تجربہ ہوتا "انہوں نے مزید کہا کہ " بہت اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

کو مدد کے لیے بالیا گیا، مگر شہر کی کئی تقریبات میں مدد فراہم  CERVاگرچہ ایسے چند ایک ہی ہنگامی حاالت تھے جن میں   ہے۔
کے کاموں کے بارے میں بتانے اور انہیں ہنگامی حاالت کے لیے  CERVے دوران عام عوام کو ایمرجنسی منیجمنٹ آفس اور کرنے ک

 "تیار رہنے کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرنے کا بہترین موقع مال ہے۔

بہت اچھی طرح تیار ہے اور ہنگامی حاالت سے برامپٹن ہر طرح کے ممکنہ ہنگامی  حاالت سے نمٹنے کے لیے "بروس مزید کہتے ہیں کہ 
 "نمٹنے کے لیے یہ ملک کا بہترین تیار شہر ہے۔



 

 

  

مئی کے دوران پورے کینیڈا میں ہنگامی حاالت کے لیے تیار رہنے کا ہفتہ منایا جائے گا اور برامپٹن کا ایمرجنسی منیجمنٹ آفس  12 - 6
مالحظہ   www.brampton.ca/preparedمام کر رہا ہے۔ مزید معلومات کے لیے شہر بھر میں تقریبات اور معلوماتی نشتوں کا اہت

 کریں۔

 
-30- 

 
نوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور ت برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
ر ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع او

 http://www.brampton.caمزید جاننے کے لیے  ۔فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
 مالحظہ فرمائیں۔
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