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 ایوارڈ ®Water Smartبرامپٹن کے لیے 

 
( نے برامپٹن کے واٹر سیفٹی ایجوکیشن پروگرامز Lifesaving Society - Ontarioاونٹاریو ) -برامپٹن اونٹاریو: الئف سیونگ سوسائٹی 

(water safety education programs کو اس کی کارکردگی کے اعتراف میں )کے  2015Water Smart®  ایوارڈ سے نوازا ہے۔ یہ

 ایوٖارڈ یکم اپریل کو اس سوسائٹی کی ساالنہ جنرل میٹنگ کے موقع پر دیا گیا۔

 

Water Smart®  ایوارڈ ہر سال( الئف سیونگ سوسائٹیLifesaving Society( کے ایک افیلی اٹ ممبر )Affiliate Member کو )

 City ofکے سلسلے میں نمایاں کمیونٹی سروس فراہم کرنے پر دیا جاتا ہے۔ سٹی آف برامپٹن )اونٹاریو میں ڈوبنے سے بچاؤ کی تربیت 

Bramptonکو یہ ایوارڈ پہلی دفعہ مال ہے۔ ) 

 

 Barbara( باربرا بائرز )Public Education Director( کی پبلک ایجوکیشن ڈائرکٹر )Lifesaving Societyالئف سیونگ سوسائٹی )

Byersنے سٹی ک )( ی اس کامیابی کا اعالن برامپٹن سٹی کاؤنسلBrampton City Council میں گزشتہ روز کیا اور سٹی کی طرف سے )

 شہریوں کو پانی میں محفوظ رہنے کے متعلق تربیت فراہم کرتے رہنے کے عزم اور لگن کو سراہا۔

 

( کا منصوبہ اپنی کمیونٹی کے Water Safetyواٹر سیفٹی ) ( کاCity of Brampton( نے کہا کہ "سٹی آف برامپٹن )Byersمحترمہ بائرز )

اندر لوگوں کو ڈوبنے سے بچانے کا ایک منفرد منصوبہ ہے جس کے لیے پائیدار منصوبہ سازی، مستحکم شراکت داری، باہمی تعاون اور 

 تخلیقی سوچ سے کام لیا گیا ہے۔"

 

 Swim to( کے سوم ٹو سروائیو )Lifesaving Societyنگ سوسائٹی )میں برامپٹن نوعمر اور بالغ افراد کے لیے الئف سیو 2015

Survive( پروگرام فراہم کرنے والی پہلی میونسپیلیٹی تھی۔ یہ سوم ٹو سروائیو )Swim to Survive پروگرامز مفت دستیاب ہیں اور پانی )

ار ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ پروگرام کافی عرصے سے میں گرنے کی صورت میں اپنا بچاؤ کرنے کے طریقے سکھا کر جانیں بچانے میں مددگ

کے بچوں کے لیے دستیاب ہیں جو اس پروگرام میں شریک ہیں۔ اور اب نوعمر اور بالغ افراد بھی سٹی کی  7اور  3ان سکولوں میں گریڈ 

( پروگرام میں +Swim to Survive 14لوگوں کے سوم ٹو سروائیو ) سال سے زیادہ عمر والے 14 پر www.brampton.caویب سائیٹ 

 اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتے ہیں۔

 

برامپٹن پانی میں محفوظ رہنے کی تربیت کو اپنے دوسرے پروگراموں جیسا کہ سمر کیمپس، تیراکی سیکھنے کے پروگرام اور سکیٹنگ کے 

پیغامات میں شامل کر رہا ہے۔ سکولوں میں چلنے واال برامپٹن کا "فٹ کڈز اینڈ واٹر ورکس" تربیتی اسباق میں برف میں محفوظ رہنے کے 

(“Fit Kids and Water Works” پروگرام ہر سال )سے زیادہ بچوں تک تندرستی، غذائیت اور پانی میں محفوظ رہنے کے بارے  17,000

 میں معلومات پہنچاتا ہے۔

 

( ڈوبنے سے بچاؤ کے پروگرامز، پراڈکٹس اور سروسز فراہم کرنے والی ایک سوسائٹی ہے۔ Lifesaving Societyالئف سیونگ سوسائٹی )

پبلک ایجوکیشن، ڈوبنے سے بچاؤ کے متعلق ریسرچ، اکویٹک سیفٹی مینجمنٹ  ®Water Smartیہ سوسائٹی اپنے تربیتی پروگراموں، 

(aquatic safety management( اور الئف سیونگ سپورٹ )lifesaving sport کے ذریعے جانیں بچانے اور پانی میں لگنے والی )

سے زیادہ شہری اس سوسائٹی کے تیراکی، تحفظ زندگی، الئف گارڈنگ  1,000,000چوٹوں سے بچاؤ کا کام کر رہی ہے۔ یر سال کینیڈا کے 

(lifeguardingاور لیڈرشپ کے پروگراموں میں شامل ہو رہے ہیں۔ ) 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہیلتھ سسٹم

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

