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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਨੇ "ਬ੍ੀ ਏ ਡੋਨਰ" (Be A Donor) ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਹੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਿੰਗਦਾਨ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ "ਬ੍ੀ ਏ ਡੋਨਰ" (ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਬ੍ਣੋ) ਮਹੀਨਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਇਮਰਜੇਂਸੀ 

ਸਰਹਵਹਸਜ਼ ਆਪ੍ਣੀ "ਬ੍ੀ ਏ ਡੋਨਰ" ਮੁਹਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂਿੰ ਹਨਸ਼ਾਨਾ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਹਸਸਾਗਾ ਫਾਇਰ ਵੀ ਆਪ੍ਣੇ ਸ਼ਹਹਰ ਹਵੱਚ ਅਹਜਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਦੋਵੇਂ 

ਫਾਇਰ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਹਵਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨਵਾਸੀਆਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਅਿੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤ ੇਹਜ਼ਿੰਦਗੀਆਾਂ ਬ੍ਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸਿੰਦ ਨੂਿੰ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ 

ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਚੱਲ ਹਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਅੱਜ ਓਨਟੈਰੀਓ ਹਵੱਚ, 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਮੀ, ਔਰਤਾਾਂ ਅਤ ੇਬੱ੍ਚ ੇਹਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂਿੰ ਬ੍ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਿੰਗ ਬ੍ਦਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਹਲਆਾਂ 

ਹਵੱਚੋਂ, 100 ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਹਵੱਚ ਰਹਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਹਸਰਫ 16 ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਤ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪ੍ਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਅਿੰਗ ਦਾਨੀ ਬ੍ਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਰਹਜਸਟਰ 

ਕਰਵਾਇਆ ਹ,ੈ ਜਦ ਹਕ ਸੂਬੇ੍ ਦਾ ਔਸਤ 29 ਪ੍ਰਹਤਸ਼ਤ ਹੈ। 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਕਹਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਅਿੰਗ ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਮ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਹ ਰਹੇ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹਾਾਂ ਹਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਨਵਾਸੀ "ਬ੍ੀ ਏ ਡੋਨਰ" ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ 

ਦੇ ਪ੍ਿੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਅਤ ੇਅਿੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹਵਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਹੀ ਹਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬ੍ਚਾ 

ਸਕਦੇ ਹੋ।”  
 
www.beadonor.ca/bramptonfire ਤੋਂ ਹਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਰਹਜਟਸਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨ ਹਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਹੀ 

ਹ,ੈ ਜਾਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਦਰਜ ੇਨੂਿੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ REGISTER OR CHECK NOW ਬ੍ਟਨ 'ਤੇ ਕਹਲਕ ਕਰੋ।  
 
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਅਿੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਚੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਜਾਾਂ ਹਪ੍ਆਹਰਆਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਹਕਸੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂ੍ਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ ਹਕ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਹਪ੍ਆਹਰਆਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਹਹਮਤੀ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹ,ੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਬ੍ਨਾਾਂ, ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮਾਮਹਲਆਾਂ ਹਵੱਚ ਹੀ ਸਹਹਮਤੀ ਹਦਿੰਦ ੇਹਨ। 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਫਾਇਰ ਅਤ ੇਹਮਹਸਸਾਗਾ ਫਾਇਰ ਦੇ ਹਵਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹਕ ਹਕਸ ਹਡਪ੍ਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ  

"ਬ੍ੀ ਏ ਡੋਨਰ" (Be A Donor) ਪ੍ਿੰਨਾ, ਰਹਜਸਟਰ ੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਟਰ ੈਹਫਕ ਹਲਆਉਣ ਹਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਬ੍ਾਰੇ  

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ Twitter (#beadonorbramptonfire) ਜਾਾਂ Facebook www.facebook.com/Bramptonfire 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹੋ।  
 

ਹੁਣੇ www.beadonor.ca/bramptonfire 'ਤੇ ਰਹਜਸਟਰ ਕਰੋ।  
 
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ ਪ੍ਤਾ ਸੀ? 

• 2015 ਹਵੱਚ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਹਵੱਚ 1,086 ਅਿੰਗ ਬ੍ਦਲੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ। 

• ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਅੱਠ ਤਕ ਹਜ਼ਿੰਦਗੀਆਾਂ ਬ੍ਚਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਹਟਸ਼ੂਆਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੁਆਰਾ 75 ਹੋਰ ਹਜ਼ਿੰਦਗੀਆਾਂ ਨੂਿੰ ਹਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਅਿੰਗ ਦਾਨੀ 92 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਹਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹਟਸ਼ੂ ਦਾਨੀ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। 
 
 

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਹਵੱਚ ਨੌਵਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਹਵਹਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਹਸੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬੋ੍ਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਹਪ੍ਛੋਕੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨੂਿੰ ਪ੍ਰਦਰਹਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਹਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਹਲਆਾਂ ਨੂਿੰ ਹਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧੁਹਨਕ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ 

ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁਿੰਚ ਹਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਹਵੱਚ ਖੋਹਲਿਆ ਹਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਹਸਹਵਕ ਹੋਸਹਪ੍ਟਲ, ਹਵਹਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਹਸਸਟਮ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਹਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹਮਉਹਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਹਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨੂਿੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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 ਮੀਡੀਆ ਸਿੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਹਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਹਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill @brampton.ca   
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