
 

 

 
                     برائے فوری اجراء

 

 ہنگامی حاالت کے لیے تیاریوں کے ہفتے کا آغاز بروز ہفتہ سے ہو رہا ہے
 الئیٹ ہأوس پروگرام، گردوارہ ہوسٹس اوپن ہأوس کا آغاز کر رہا ہے

 
مئی( پر سٹی  5-11ہنگامی حاالت سے نمٹنے کی تیاریوں کے ضمن میں اس سال منعقد ہونے والے ہفتہ ) -( 2019اپریل  29برامپٹن، آن )

اپنے الئیٹ ہأوس پروگرام کا آغاز کرے گا جو ایک نئی ترغیب ہو گی جس کے تحت پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لینے والے ہنگامی 
 پر قائم شراکت دار تنظیموں کے پاس پناہ حاصل کر سکیں گے۔ حاالت کے دوران شہری مذہبی بنیادوں

 
جس تک کسی بھی عقیدہ سے تعلق رکھنے والے ہر  -"الئیٹ ہأوسز" کا ایک ایسا نیٹ ورک بنانے کے حوالے سے سٹی پُر عزم ہے 

میں اضافہ کیا جائے جن میں کسی بھی تاکہ شہر میں موجود  ایسی محفوظ پناہ گاہوں کی تعداد  -کمیونٹی کے لوگوں کی رسائی آسان ہو 
 ہنگامی صورت حال کے دوران شہری داخل ہو کر پناہ حاصل کر سکیں۔

 
ایک اوپن ڈور تقریب کا انعقاد ہنگامی حاالت کے لیے تیاریوں کے ہفتہ کے دوران "الئیٹ ہأوسز" میں کیا جائے گا تاکہ برامپٹن کے  

رہائشیوں کو سہولت گاہ میں جانے کا موقع فراہم کیا جائے اور وہ پروگرام اور اس کی فواہد کے بارے میں مزید جان سکیں۔ گردوارہ بابا 
 بجے تک جانے کے لیے ہر کسی کا خیرمقدم کیا جاتا ہے۔ 5مئی کے دوران دوپہر تا شام  11تا  6برامسٹیلے روڈ میں  79م نانک بمقا

 
الئیٹ ہأوس پروگرام کی مدد سے برامپٹن کو ہنگامی حاالت کی اپنی تیاریوں اور عملی اقدامات کے طریقہ کار کو بہتر بنانے میں مدد  

 ب شہر کو کسی قدرتی آفت مثًلا سیًلب یا طوفان وغیرہ کا سامنا ہو۔حاصل ہو گی خاص طور پر ج
 

ں فی الحال مذہبی بنیادوں پر قائم تین سہولت گاہیں الئیٹ ہأوس پروگرام میں اپنی شرکت کو حتمی شکل دی رہی ہیں۔ شہر میں مذہبی بنیادو 
ر مقدم کیا جاتا ہے کہ وہ  سٹی آف برامپٹن کی الئیٹ ہأوس پروگرام ٹیم ہے اور ان تمام کا خی 90پر قائم شدہ سہولت گاہوں کی تعداد تقریباا 

 کے ساتھ رابطہ کر کے الئیٹ ہأوس پروگرام میں شرکت کریں۔
 

مئی کو سٹی سنٹر میں ایک افتتاحی  4ہنگامی حاالت کے لیے تیاریوں کے ہفتہ کے لیے برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس بروز ہفتہ مورخہ 
انعقاد کر رہا ہے اور اس پورے ہفتے کے دوران برامپٹن بھر میں مختلف مقامات پر عوامی معلومات کے لیے پبلک بُوتھ بنائے تقریب کا 

 جائیں گے۔
 

 یہ ِلنکہنگامی حاالت کے لیے تیاریوں کے ہفتے کے دوران کمیونٹی کی سرگرمیوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، براہ کرم   
مًلحظہ  brampton.ca/lighthouseprogramالئیٹ ہأوس پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم   مًلحظہ کریں۔

 کریں۔
   

 اقتباسات
ت "الئیٹ ہأوس پروگرام ایک ترغیبی مثال ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ برامپٹن میں موجود مذہبی بنیادوں پر قائم شدہ تنظیمیں ہنگامی حاال
میں شہریوں کی مدد کے لیے کس طریقے سے اکٹھی ہو کر اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں۔ برامپٹن مختلف مذہبی عقائد اور ثقافتوں کے 

صورت نگینوں سے جڑا ہوا ایک گلدستہ ہے اور یہ تمام ِمل ُجل کر شہر کے تحفظ اور بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر ہے ہیں۔ میں خوب
تمام مذہبی تنظیموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ کمیونٹی کی اس انتہائی اہم ترغیب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور شہریوں سے 

 ہوں کہ وہ اس پروگرام کے بارے میں مزید جانیں۔"پُرزور گزارش کرتا 
 میئر پیٹرک برأون - 

 
"ہنگامی حاالت کے لیے تیاریوں کے ہفتہ کے دوران الئیٹ ہأوس پروگرام کا آغاز خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ہنگامی حاالت کسی بھی 

تیاری ہم سب کی ذاتی ذمہ داری بنتی ہے۔ آگاہ رہیں، تیار رہیں وقت اور کسی بھی جگہ پر رونما ہو سکتے ہیں۔ لٰہذا ہنگامی حاالت کے لیے 
 اور اگر آپ نے ہنگامی حاالت کی تیاری کی ِکٹ کے لیے پہلے سے کوئی چیزیں جمع نہیں کیں، تو اس کو اپنی ترجیح میں شامل کریں۔"

 کونسلر رووینا سینٹوس، چیئر، کمیونٹی سروسز سیکشن –
 
 

-30- 

http://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Pages/article.aspx/13
https://www.brampton.ca/lighthouseprogram


 

 

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔  انسٹاگرام ، اورفیس بک ،ٹوئٹر ہمیں
 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 

 
 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

