
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે  

 

સીટી ઓફ બ્રમે્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ ે

વવવવધતા, સમાનતા અન ેસમાવશેમાાં પોતાના કામ માટ ેનશેનલ ઍવોડિ જીત્યો 
 

બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરરયો (સપ્ટેમ્બર 15, 2021) – આ અઠવારડયે, બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ (BFES) ને વર્િ 2021 નો ઇવવવટી, 

ડાઇવર્સિટી એન્ડ ઇન્વલુઝન (સમાનતા, વવવવધતા અન ેસમાવેશ) ઍવોડિ કેનેરડયન એસોવસએશન ઓફ ફાયર ચીફ્સ (CAFC) દ્વારા આપવામાાં આવ્યો 

હતો. આ નવો ઍવોડિ ઉદ્યોગ આગેવાનોને ઓળખ આપે છે અને દેશભરની અવનનશમન સેવાઓ કેનેડાની વૈવવધ્યસભર વસ્તીને પ્રવતબબાંવબત કરતી હોવાની 

ખાતરી કરવા કરાતા કામને વખાણે છે.  

 

બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ દ્વારા સેવા અપાતા સમુદાયને બહુ પ્રવતબબાંવબત કરતુાં સાાંસ્કૃવતક સ્વીકૃવત અને સમજણ ધરાવતુાં કાયિબળ બનાવવા 

તેઓ કરટબદ્ધ છે. BFES માાં વવવવધતા, સમાનતા અને સમાવેશની વૃવદ્ધ, કાઉવન્સલ સમર્પિત ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસના 2021-2025 ફાયર 

માસ્ટર પ્લાનમાાં મુખ્ય અગ્રતા અને ધ્યાન આપવાનુાં કે્ષત્ર છે. આ પ્લાન ઓળખ ેછે ધ્યાન આપવાના બે મુખ્ય કે્ષત્રોને – હયાત કાયિબળને વશવક્ષત કરવાની અન ે

જાગરૂકતા ઊભી કરવાની જરૂરરયાત, અન ેવૈવવધ્યસભર, સવિગ્રાહી અન ેસમાન અવનનશમન સેવા બનાવવા ભરતીની નવીન તકો અને બહુવવધ સાાંસ્કૃવતક 

સમુદાયના જોડાણનુાં અમલીકરણ.  

 

ચેમ્પીયન તરીકે ફાયર ચીફ વબલ બૉય્સ (Bill Boyes), અને રડવવઝન ચીફ રવજોત છટવાલ (Ravjot Chhatwal) ની આગેવાનીમાાં, BFES દ્વારા 

રડપાટિમેન્ટની અાંદર વવવવધતા, સમાનતા અન ેસમાવેશ સામે સુધારાઓને ટેકો આપવા વ્યૂહાત્મક કાયિવાહી યોજના નીચે મુજબ બનાવવામાાં આવી: 

• બહુવવધ સામુદાવયક વહતધારકો, સામુદાવયક સાંસ્થાઓ, નફો ન રળનારી, સાાંસ્કૃવતક અને આસ્થા-આધારરત સાંસ્થાઓ સાથે સલાહ-મસલત કરીને, 

• શ્રેણીબદ્ધ તાલીમ તકો મારફતે BFES ટીમમાાં સાાંસ્કૃવતક જાગરૂકતા અને સમજ વધારીને, અને 

• ભરતી વ્યૂહરચના વવકસાવીને જે પરાંપરાગત અવરોધો તોડે અને કાયિબળ વધારે તીવ્ર બનાવવા મહત્વના સમુદાયો સાથે જોડાઇને વવવવધતા, 

સમાનતા અને સમાવેશને ટેકો આપવા કાયિ કરે અને તેને બ્રેમ્પટનને વધારે પ્રવતબબાંવબત કરતી બનાવે. 

બ્રેમ્પટન એક રચના (મોઝેઇક), એક વૈવવધ્યસભર સમુદાય છે જેની માવજત કરવામાાં આવે છે અને તેને વખાણવામાાં આવે છે. લાાંબા-ગાળાના લક્ષ્યો અન ે

કામ જે BFES હમણાાં કરી રહ્ુાં છે અન ેઆગળ વધવાથી તે ભાવવ કાયિબળ માટે એ પાયો નાખવામાાં મદદરૂપ થશે જે સામુદાવયક સુરક્ષા અને સુખાકારીને 

ટેકો આપવાનુાં ચાલુ રાખતી વખતે તેઓ દ્વારા સેવા અપાતા સમુદાયને પ્રવતબબાંવબત કરે.  

 

અવતરણો (વવૉટ્સ): 

 

“વવવવધતા, સમાનતા અને સમાવેશના કે્ષત્રમાાં ચાલુ સુધારા માટે સમગ્ર બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ ટીમની કરટબદ્ધતા બદલ તેઓને 

અવભનાંદન. બ્રેમ્પટન એક રચના (મોઝેઇક) છે, અને એ મહત્વપૂણિ છે કે બધાાં સમૂહોની સાથે વધારે અસરકારક રીતે પ્રવૃત્તમય થઇને અને સાંવાદ કરીને આપણે 

તેની વવવવધતાને વખાણીએ અને સમાવેશપણાંને પોર્ીએ. મને બ્રેમ્પટનના સમુદાય સાથે જોડાવા અન ેલાાંબા-ગાળાની વૃવદ્ધ અને વવકાસ માટેની યોજનાઓ 

સ્થાવપત કરવા BFES દ્વારા કરાતા કામનુાં ગૌરવ છે.” 

- પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown), મેયર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ દ્વારા કરાતા કામનુાં અને સતત વવકાસ અને વશક્ષણ પ્રત્યે તેઓના સમપિણ માટે હુાં બહુ ગૌરવ અનુભવુાં છુાં . આ 

ઍવોડિથી મળેલી ઓળખ પ્રમાણે, BFES ટીમને વવવવધતા, સમાનતા અને સમાવેશને સાંબોધવામાાં િેઇલબ્લેઝર તરીકે ઓળખ મળે છે. સેવામાાં અથિસભર 

ફેરફાર કરવામાાં આ કરટબદ્ધતા અને જાગરૂકતા, સાંબાંધ વનમાિણ અને વશક્ષણમાાં સતત રોકાણથી ટીમ, ઉદ્યોગ અને ભવવષ્યમાાં સફળતા માટે આપણાાં સમુદાયને 

ઉપર લાવવાનુાં સ્થાવપત થશે.” 

- રૉવવના સાન્ટોસ (Rowena Santos), પ્રાદેવશક કાઉવન્સલર,વૉર્ડસિ 1 અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યુવનટી સર્વિસીસ, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“આપણી બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ ટીમની વવવવધતા, સમાનતા અન ેસમાવેશ પ્રત્ય ેકરટબદ્ધતા જ તેઓને ઉદ્યોગમાાં અને આપણાાં 

સમુદાયમાાં આગેવાનો તરીકે અલગ પાડે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણાાં ધાંધામાાં વવવવધતા, સમાનતા અને સમાવેશને પોર્વા અથિસભર કાયિવાહી કરીને 



 

 

– આપણે એવી સાંસ્થા ચવલત કરીએ છીએ જે વધારે નવીન, વ્યૂહાત્મક અને તેઓ દ્વારા સમુદાયને અપાતી સેવાને પ્રવતબબાંવબત કરે છે. હુાં આની પર તેઓની 

કાયિવાહી ચાલુ રાખવા અન ેઆપણાાં શહેર અન ેફાયર સર્વિસીસને આગળ વધારવામાાં આપણી બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસીસની અગ્રણી ટૂકડીનો 

આભાર માનુાં છુાં.” 

- ડેવવડ બારરક (David Barrick), ચીફ એડવમવનસ્િેરટવ ઓરફસર, સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

 

“CAFC નો પહેલો વાર્ર્િક સમાનતા, વવવવધતા અન ેસમાવેશ ઍવોડિ મેળવવા બદલ બ્રેમ્પટન ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વિસને અવભનાંદન. આ ઍવોડિનો 

હેતુ ન કેવળ ઉત્કૃષ્ટતા વખાણવાનો, પણ તેને દેશભરમાાં ફેલાવાનો પણ છે. વાચકો પૂરો કેસ અભ્યાસ વાાંચી શકે છે તેમજ અન્ય લોકો 

વેબસાઇટ www.cafc.ca પર જોઇ શકે છે. આ ચરડયાતી કામગીરી વહેંચવા બદલ આપનો આભાર.”   

- કેનેરડયન એસોવસએશન ઓફ ફાયર ચીફ્સ 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી વવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાાં 7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાાં 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાર્દ છે લોકો. અમન ેઊજાદ મળ ેછે અમાિા વવવવધ સમાજોમાાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્દણનુાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અન ેપયાદવિણીય નવવનતા તિફ ર્ોિી જતી યાત્રાનુાં 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીર્ાિી એવા વનિોગી શહેિના વવકાસ માટે છે જે સુિવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

વમરડયા સાંપકદ : 

પ્રભજોત કૈંથ (Prabhjot Kainth) 

કોર્ડિનેટર, મીરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એન્ગેજમેન્ટ  

સ્િેટેજીક કમ્યુવનકેશન   

સીટી ઓફ બ્રેમ્પટન 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca 
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