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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਨੇ AADCO ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਨ ੂੰ  ਦਰਰਆਰਦਲੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਰਦਿੱ ਤਾ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ (BFES) ਨੇ ਸ਼ ੁੱ ਕਰਿਾਰ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗ ਬ ਝਾਉਣ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ 
ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਵਿੁੱ ਚ ਡੋਨ ਫਰੇਜਰ (Don Fraser) ਅਤੇ AADCO ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਤਖ਼ਤੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ 
ਕੀਤਾ। 
 

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵਮਸਟਰ ਫਰੇਜਰ ਅਤੇ AADCO ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਿਾਹਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹ ਨਰਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ “jaws of 

life” ਿਰਗੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਅੁੱਗ ਬ ਝਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਾਹਨ ਨ ੰ  ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਢਣ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 
ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਰਡ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਵਦੁੱਤਾ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿੁੱ ਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਦੇ ਿਾਈਸ ਚੇਅਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਉਂਵਸਲਰ ਮਾਈਕਲ ਪੈਲੇਸਚੀ (Michael Palleschi) ਦ ਆਰਾ ਵਮਸਟਰ ਫਰੇਜਰ ਨ ੰ  ਇੁੱ ਕ 
ਤਖ਼ਤੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ BFES ਪਲਾਟ ਨ ‘A’ ਦੇ ਅੁੱਗ ਬ ਝਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦ ਆਰਾ ਿਾਹਨ ਨ ੰ  ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਢਣ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ 
ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
 

ਕਾਉਂਵਸਲਰ ਪੈਲੇਸਚੀ ਨੇ BFES ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਮਸਟਰ ਫਰੇਜਰ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁੱਲ ਿੁੱ ਲ ਵਧਆਨ ਵਦਲਾਇਆ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ ਵਿੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। “ਇਹ ਵਮਸਟਰ ਫਰੇਜਰ ਦੀ ਦਵਰਆਵਦਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਾਹਨ ਨ ੰ  ਕੁੱ ਟ 
ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਢਣ ਲਈ ਹ ਨਰਮੰਦ, ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਅਤੇ ਵਦਰੜਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਮਵਲਆ ਹੈ।” 
 

ਵਾਧ  ਸਰੋਤ 

 

 ਿੀਡੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਇਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ - ਿਾਹਨ ਨ ੰ  ਕੁੱ ਟ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਢਣ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੁੱ ਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿੁੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੁੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧ ਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿੁੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿੁੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਿਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਿਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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