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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਦ ੇਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ ਨ ੂੰ  
2016 ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਆਫ ਵਦ ਈਅਰ (ਸਾਲ ਦਾ ਵਬ੍ਹਤਰੀਨ ਫਾਇਰ ਚੀਫ) ਅਵਾਰਡ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਿਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 18 ਜਨਵਰੀ ਨ ੂੰ  ਟੋਰੋਂਟੋ ਵਵਖੇ ਹੋਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਇਰ ਚੀਫਸ (ਓ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ.) (OAFC) ਦੀ ਕਾਨਫਰੂੰਸ 
ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਨ ੂੰ  2016 ਦਾ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਆਫ ਵਦ ਈਅਰ 
ਅਵਾਰਡ ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਿਆ।  
 

ਚੀਫ ਕਲਾਰਕ ਨ ੂੰ  ਵਦਿੱ ਤੀ ਮਾਨਤਾ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ 2016 ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਅਿਵਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। 2014 ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। 
 

“ਚੀਫ ਕਲਾਰਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਨੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ 
ਕੀਤੀ ਹੈ,” ਫਾਇਰ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਦੇ ਉਪ-ਮੁਖੀ ਕਾਉਂਵਸਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਿੇ ਵਕਹਾ, “ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਅਵਜਹਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਵਜਸ ਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸਾਨ ੂੰ  ਚੀਫ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮ ਹ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਨਭਾਈ ਿਈ ਭ ਵਮਕਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।” 
 

“ਇਹ ਅਵਜਹਾ ਮਾਣ ਹੈ ਵਜਸਨ ੂੰ  ਓ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ. (OAFC) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਇਹ ਟੀਮ ਲਈ ਅਵਾਰਡ 
ਹੈ,” ਚੀਫ ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਿੇ ਵਕਹਾ, “ਜੇ ਵਸਟੀ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਵਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਕੂੰ ਮ ਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।” 
 

ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਵਬ੍ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ  
 

• ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਵਿੱ ਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 
ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਵਮਆਰੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ (Standard Resource Deployment) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਰਕੇ ਲਿੱ ਖਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ 
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ੍ਚਾਇਆ ਵਿਆ ਹੈ 

• ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਟਾਵਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਕਾਨ ੂੰ ਨ, ਵਜਸ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਿੱ ਵਖਆ ਕਰਨ 
ਵਵਿੱ ਚ ਵਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਮੌਵਕਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ 
ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖੁਿੱ ਲਹ ਵਦਿੱ ਤੀ ਹੈ  

• ਪ ਜਾ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਰਿਰਮੀ ਨਾਲ ਅਿੱਿ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਮੁਆਇਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਵਵਵਧ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ  

• ਲੇਬ੍ਰ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਸੌਦੇਬ੍ਾਜ਼ੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵਸਟੀ ਲੀਡਰਵਸ਼ਪ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਟੀਮਵਰਕ ਪਹੁੂੰ ਚ 

• ਰੋਡ ਟ  ਮੈਂਟਲ ਰੈਡੀਨੈਸ (Road to Mental Readiness) ਨ ੂੰ  ਲਾਿ  ਕਰਨਾ – ਇਹ ਪਰੋਿਰਾਮ ਬ੍ਦਨਾਮੀ ਵਿੱ ਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਦਮੇ 
ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਤਣਾਅ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਿੜਬ੍ੜੀ (Post Traumatic Stress Disorder) ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵਸਕ ਤਣਾਅ ਸਮੇਤ, 
ਕੂੰ ਮ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱ ਟਾਂ ਦੇ ਵਚੂੰ ਨਹ ਾਂ ਅਤੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਵਸਖਲਾਈ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ।  

 



 
 

 

ਓ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ. (OAFC) ਦਾ ਵਮਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੂੰ ਦਿੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ, 
ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਵਿੱ ਚ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਡਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪਰਬ੍ੂੰ ਧਨ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਲਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਵਾਵਨਤ ਅਤੇ 
ਅਵਧਕਾਰਤ ਰਾਇ ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਓ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ. (OAFC) ਸ ਬ੍ੇ ਵਵਿੱ ਚ 449 ਵਮਉਵਨਵਸਪਲ ਫਾਇਰ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਫਾਇਰ ਆਵ਼ਿਸਰਾਂ ਦੀ 
ਪਰਵਤਵਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਿਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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