
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ               

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ ਨ ੰ  ਿਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਨੇ ਅਲਬ੍ਾਮਾ ਰਿਿੱ ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਕੁਾਬ੍ਲੇ ਰਿਿੱ ਚ ਕਈ ਪਰਿਲੇ ਦਰਜ ੇਦੇ ਰਿਤਾਬ੍ ਰਜਿੱ ਤ ੇ

                                                          

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਫਰਿਰੀ, 2020) – ਅਿੱਜ ਦੀ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (City Council) ਦੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਿਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸਰਰਿਰਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਦ ੇਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ , ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਕੋਮਬ੍ੈਟ ਚੈਲੇਂਜ ਿਰਲਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ੀਨ (Firefighter 

Combat Challenge World Competition) ਰਿਿੱ ਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। 

ਪ ਰਿ ਿਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਚੀਫ – ਪੀਟਰ ਰੀਡ (Peter Reid) ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਰਿਿੱ ਚ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਰਿਿੱ ਚ ਪੰਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਸਨ; ਕੈਟੀ ਰੋਸ (Katie Ross), ਡੈਨ ਪਾਲਮਰ (Dan Palmer), ਐਥਂਨੀ ਬ੍ੁਰਚ (Anthony Burch), ਰਾਇਨ ਡੋਸਮੈਨ (Ryan 

Dosman) ਅਤੇ ਇਆਨ ਰਪਰੰ ਗਲ (Ian Pringle), ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਟੀਮ ਿਾਲੇ ਮੁਕਾਬ੍ਰਲਆਂ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ 

ਕੀਤਾ।   

ਿਰ ਸਾਲ ਿਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਰਿਤਾਬ੍ ਰਜਿੱ ਤਣ ਦੀ ਆਸ ਰਿਿੱ ਚ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯ ਰੋਪ, ਆਿੱ ਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਰਮਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪਰਤੀਯੋਗੀ, ਕਈ ਰਦਨਾਂ 
ਦ ੇਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਿਨ। 2019 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਰਸ਼ਪ (2019 Championship) ਅਕਤ ਬ੍ਰ 2019 ਰਿਿੱ ਚ ਅਲਬ੍ਾਮਾ ਦ ੇਮੋਨਗੋਮਰੀ 
(Montgomery, Alabama) ਰਿਿੱ ਚ ਿੋਈ ਸੀ। 

ਿਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਰਸ਼ਪ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਨੇ ਸਤੰਬ੍ਰ 2019 ਰਿਿੱ ਚ ਓਸ਼ਿਾ (Oshawa) ਰਿਿੱ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਰਰਫਿੱ ਟ (National FireFit) ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ ਰਿਿੱ ਚ 

ਿੀ ਕਈ ਰਿਤਾਬ੍ ਰਜਿੱ ਤੇ ਸਨ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬ੍ਰਲਆਂ ਰਿਿੱ ਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਰਤਿਾਸ ਰਰਿਾ ਿੈ। 2020 ਲਈ 

ਟਰੇਰਨੰਗ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਪਰਿਲਾਂ ਿੀ ਜਾਰੀ ਿਨ। ਟੀਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ (Brampton Fire) ਟੀਮ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਨਿੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 
ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਦੁਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿੈ। 

ਝਲਕੀਆ ਂ

 ਕੈਟੀ ਰੋਸ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਇਨਰਡਰਿਜੁਅਲ (Female Individual) ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਲਾ ਸਥਾਨ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ। 
 ਡੈਨੀ ਪਾਲਮਰ ਅਤੇ ਕੈਟੀ ਰੋਸ ਨੇ ਕੋਇਡ ਟੈਂਡਮ (Coed Tandem) ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਲਾ ਸਥਾਨ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ। 
 ਕੈਟੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਏਲੀਸਾ ਕਾਰਿੇਲੋ (Elissa Carvello) (ਿੌਨ) ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਟੈਂਡਮ (Female Tandem) ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਲਾ ਸਥਾਨ ਿਾਸਲ 

ਕੀਤਾ।  
 ਕੈਟੀ ਰੋਸ, ਏਲੀਸਾ ਕਾਰਿੇਲੋ (ਿੌਨ) ਅਤੇ ਕੇਲਟੀ ਮੇ ਰਨਕੋਲ (Kelti May Nicol) (ਅਲਬ੍ਰਟਾ) ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਟੀਮ ਰਰਲੇ (Female Team 

Relay) ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਿਿੱ ਚ ਪਰਿਲਾ ਸਥਾਨ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ।  



 

 

 ਇਆਨ ਰਪਰੰ ਗਲ, ਡੈਨੀ ਪਾਲਮਰ ਅਤੇ ਰਾਇਨ ਡੋਸਮੈਨ ਨੇ ਇਨਰਡਰਿਜੁਅਲ ਟੀਮ (Individual Team) ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਿਿੱ ਚ ਛੇਿਾਂ ਸਥਾਨ ਿਾਸਲ 

ਕੀਤਾ। 
 ਇਆਨ ਰਪਰੰ ਗਲ ਅਤੇ ਡੈਨੀ ਪਾਲਮਰ ਨੇ ਮੇਨਸ ਟੈਂਡਮ (Men’s Tandem) ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਿਿੱ ਚ ਨੌਿਾਂ ਸਥਾਨ ਿਾਸਲ ਕੀਤਾ। 

ਿਿਾਲੇ   

“ਇਿ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਉਸ ਮੇਿਨਤ ਅਤੇ ਟਰੇਰਨੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਾਿ ਿਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੀਮ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ 
ਸਾਡੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦ ੇਪਰਤੀ ਿਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਿਾਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ 2020 ਰਿਿੱ ਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਿੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਕਰਨ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ।” 

-      ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਿ ਦ ਜਾ ਉਦਾਿਰਨ ਿੈ ਰਕ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ ਰਕਸ ਤਰਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਿੱ ਚ ਸਰਬ੍ੋਤਮ ਲੀਡਰ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਮਾਣ ਮਰਿਸ ਸ ਕਰਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਤੁਿਾਡਾ ਧੰਨਿਾਦ। ਟੀਮ ਨ ੰ  ਿਧਾਈ ਿੋਿੇ!” 

-      ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਿਰਸਜ 

“ਇਿ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਜਿੱ ਤ ਿੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱ ਚ ਔਿੀ ਟਰੇਰਨੰਗ, ਅਰਭਆਸ, ਿਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਅਤੇ ਿਾਸਲ ਕਰਨ ਦ ੇਪਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਲੋੜੀਂਦਾ ਿੈ। ਮੈਨ ੰ  ਇਿਨਾਂ 
ਮੁਕਾਬ੍ਰਲਆਂ ਰਿਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਿਕਮੇ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸਫਲਤਾ ਦ ੇਲੰਮੇ ਇਰਤਿਾਸ ਤ ੇਮਾਣ ਿੈ।” 

-      ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਇਸ (Bill Boyes), ਫਾਇਰ ਚੀਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
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ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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