
 
 

 

6 ਸਤੰਬਰ, 2017 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਦ ੇਤਰੌ 'ਤ ੇਬਬਲ ਬਇੋਸ ਦ ੇਨਾਮ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਇਹ ਸੂਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਕ ਬਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਬਕ ਬਬਲ ਬੋਇਸ 

(Bill Boyes) ਨੰੂ ਫਾਇਰ ਚੀਫ (Fire Chief) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਬਿਆ ਹੈ, ਜੋ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਿੇ। 
 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਬਖਆ ਸਾਡੇ ਬਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਲਈ ਮੱੁਖ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬਜਹਾ ਲਿਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਿੇ ਬਕਉਂਬਕ 2041 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ 
ਮੌਜੂਦਾ 600,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਿਭਿ 900,000 ਹੋ ਜਾਏਿੀ। ਸਾਡਾ ਤੀਬਰ ਬਵਕਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਟੀ ਬਡਵੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਬਵਬਸਜ (ਬੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ.) (Brampton Fire and Emergency Services) (BFES) ਦੀ ਟੀਮ ਬਵਚਕਾਰਲੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ 
ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੰੂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਬਬਲਕੁੱ ਲ ਹੁਣੇ ਬਜਹੇ, ਬਬਲ ਬਸਟੀ ਆਫ ਬੈਰੀ (City of Barrie) ਬਵੱਚ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ, ਬਬਲ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੱਸਾ ਸਨ, ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਤੀਵਾਦੀ ਅਹੁਦੇ ਸਨ, ਬਜਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਰ ਸਰਬਵਬਸਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 
ਬਸਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨਜਦੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ।  
 

ਫਾਇਰ ਸਰਬਵਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਬਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਜੋ ਫਾਇਰ ਸਰਬਵਸ, ਫਾਇਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਬਹੱਬਸਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਬਸ਼ਪ ਟੀਮ, ਕਾਉਂਬਸਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱੁਲਹਬਦਲੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਸਰਬਵਸ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 
ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲੀਡਰਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਬਵਕਾਸ ਸੰਿਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਬਕਆਂ 
ਬਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱੁਬਦਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ।  
 

ਬੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ. ਫਾਇਰ ਚੀਫ (BFES Fire Chief) ਉੱਚਤਮ ਬਕਸਮ ਦੀਆਂ ਬਨਵਾਰਕ, ਬਸੱਬਖਆ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਬਕਬਰਆਸ਼ੀਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਬਪਤ ਅਤੇ ਬਸੱਬਖਅਤ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਅਿਵਾਈ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਬਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਬਵੱਖ ਲਈ ਬਤਆਰ ਸੰਿਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਬਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਵਬਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਬਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਵਸ਼ਵ-ਬਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਿੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਵੱਚ ਸਬਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਬਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਬਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਬਜਹਾ ਜੁਬੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਬਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਿੇ ਬਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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