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ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ ਨੇ 
ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਪਰਗੋਰਾਮ ਸ਼ਰੁ ੂਕੀਤਾ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਕੱਲ੍ਹ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼ (Brampton Fire and Emergency Services) (BFES) ਦੇ 
ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਸੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ੍ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ 
ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਵਸਖਲ੍ਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਦਨ ਵਬਤਾਇਆ।  
 
ਰੋਡ ਟ ੂਮੈਂਟਲ੍ ਰੈਡੀਨੈਸ (Road to Mental Readiness), ਜਾਂ ਆਰ.ਟੂ.ਐਮ.ਆਰ. (R2MR), ਇੱਕ ਵਸਖਲ੍ਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ੍ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 
ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ੍ ਵਡਫੈਂਸ (Department of National Defence) ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਵਸਜ਼ (Canadian Armed 

Forces) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲ੍ਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਲੰ੍ਕ ਿੱਲ੍ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਟਰੌਮੈਵਟਕ ਸਟਰੈਸ ਵਡਸਆਰਡਰ (ਸਦਮੇ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਸਬੰਧੀ ਗੜਬੜੀ) ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਲੇ੍ ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਸਮੇਤ, ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਵਚੰਨਹ ਾਂ ਅਤੇ ਲੱ੍ਛਣਾਂ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਫਾਇਰ ਚੀਫਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Ontario Association of Fire 

Chiefs) ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੂ.ਐਮ.ਆਰ. (R2MR) ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਕਵਮਸ਼ਨ 
(Mental Health Commission of Canada) ਦੇ ਨਾਲ੍ ਭਾਈਿਾਲ੍ੀ ਕੀਤੀ।  
 

“ਪੂਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ਼, ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨੰੂ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ 
ਿਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ,” ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ੍ ਕਲ੍ਾਰਕ (Michael Clark) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਫਾਇਰ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ੍ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਵਹਣਸ਼ੀਲ੍ਤਾ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨੀ।” 
 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਵਕ ਪੂਰੇ ਵਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. (BFES) ਦੀ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਟੀਮ (Peer Support Team) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ੍ ਪਵਹਲ੍ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰ.ਟੂ.ਐਮ.ਆਰ. (R2MR) ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਇੱਕ 5-ਵਦਨਾਂ ਦੇ 
ਵਸਖਲ੍ਾਈ ਦੇਣ ਿਾਲੇ੍ ਨੰੂ ਵਸਖਲ੍ਾਈ ਵਦਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਵਲ੍ਆ ਸੀ। ਆਰ.ਟੂ.ਐਮ.ਆਰ. (R2MR) ਵਸਖਲ੍ਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਵਸਕ 
ਵਸਹਤ ਵਨਰੰਤਰਤਾ ਮਾਡਲ੍ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਿਾਂ ਨਾਲ੍ ਜੁੜੇ ਵਚੰਨਹ ਾਂ ਅਤੇ ਲੱ੍ਛਣਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ: ਵਸਹਤਮੰਦ, 
ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਦੇਣ ਿਾਲੇ੍, ਜਖਮੀ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲ੍ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲ੍ੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਭੂਵਮਕਾਿਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।  
 

“ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲ੍ਾਂ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਿਾਲੇ੍ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ 
ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ,” ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਓ. (CAO) ਹੈਰੀ ਸ਼ਲ੍ੈਂਗ (Harry Schlange) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਮੁਸ਼ਕਲ੍ ਅਤੇ ਸਦਮੇ 
ਿਾਲ੍ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ੍ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਧੇਰੇ ਅਸੁਰੱਵਖਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ 
ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਫੈਲ੍ਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ੍ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”  
 

ਟੇਮਾ ਕੌਂਟਰ ਮੈਮੋਵਰਅਲ੍ ਟਰਸਟ (Tema Conter Memorial Trust) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ੍, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲ੍ਾਂ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ੍ 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਵਤਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਛਲੇ੍ ਸਾਲ੍, 29 ਅਪਰੈਲ੍ (ਜਦੋਂ ਟਰਸਟ ਨੇ ਸੰਵਖਆਿਾਂ ਦਾ ਵਹਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 



 

 

ਕੀਤਾ) ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲ੍ਾਂ ਪਰਵਤਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਿਾਲੇ੍ 27 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਵਤਆਿਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਟੇਮਾ ਕੌਂਟਰ 
ਮੈਮੋਵਰਅਲ੍ ਟਰਸਟ ਸਾਥੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਵਰਿਾਰ ਲ੍ਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ੍ ਵਨਪਟ ਰਹੇ 
ਵਮਵਲ੍ਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲ੍ਈ ਵਸਖਲ੍ਾਈ ਦਾ ਮੱੁਖ ਪਰਦਾਤਾ ਹੈ।  
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿੱਸੋਂ ਲ੍ਈ ਪਰਵਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲ੍ਣ ਿਾਲੇ੍ 209 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲ੍ੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲ੍ਆਂ ਨੰੂ ਵਿਹਲੇ੍ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ੍ 
ਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲ੍ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲ੍ਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ ਖਵੋਲ੍ਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਿਕ ਹਸੋਵਪਟਲ੍, ਵਿਵਲ੍ਅਮ ਓਸਲ੍ਰ ਹੈਲ੍ਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ੍ ਕਰੋ। 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲ੍ੀ ਸਟੋਗਵਡਲ੍ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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