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 برامپٹن میں بچوں کے متعلق احتیاطی تدابیرسے آگاہی
 

( بچوں کی حفاظت کے City of Brampton)( کے تعاون سے سٹی آف برامپٹن Parachute Canadaبرامپٹن، اونٹاریو: پیراشوٹ کینیڈا )

 متعلق معلوماتی اور دلچسپ انداز میں آگاہی فراہم کر رہا ہے۔

 

( میں Century Gardens Recreation Centreسنچری گارڈنز ریکری ایشن سنٹر ) 8:30سے لے کر رات  4:30مئی کو شام  27جمعہ 

( میں جا کر information boothsمیں شامل ہوں۔ شہریوں کو انفارمیشن بوتھس )ہمارے ساتھ خاندان بھر کے لیے دلچسپی والی سرگرمیوں 

( اور دیگر دلچسپیوں سے لطف اندوز ہونے کی دعوت rock climbing wallبچوں کی سالمتی کے متعلق جاننے اور راک کالئمبنگ وال )

 دی جا رہی ہے۔

 

( کی اس افتتاحی تقریب کو منانے میں سٹی کی مدد کر Parachute Safe Kids Weekبہت سے سماجی کارکن پیراشوٹ سیف کڈز ویک )

 Brampton Fire andجون تک منایا جا رہا ہے۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ) 5مئی سے  30رہے ہیں جو کہ پورے ملک میں 

Emergency Services( اینیمل سروسز )Animal Services( پیل ریجنل پولیس ،)Peel Regional Police( پیل پبلک ہیلتھ ،)Peel 

Public Health( برامپٹن ایمرجنسی میئرز )Brampton Emergency Measures اور بہت سے دوسرے گروپس کے نمائندے دستیاب )

 ہوں گے جو آپ کو حفاظتی طریقوں کے متعلق بتانے کے ساتھ ساتھ معلومات اور تحائف بھی فراہم کریں گے۔

 

( نے کہا "اگرچہ بچوں کی سالمتی کسی بھی والدین کی اہم ترجیحات میں سے ہے لیکن ہم اس Linda Jeffreyجیفری ) برامپٹن کی میئر لنڈا

موضوع پر کم ہی بات کرتے ہیں بچوں کو چوٹوں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس موقعے سے فائدہ اٹھا کر ہم ان معلومات کو کھیل کے 

ن سے سیکھ سکتے ہیں جو ہمارے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں اور ایک صحت مند اور فعال انداز میں اور ایک دوسرے سے کے تعاو

 طریقے سے زندگی گزارنے میں ان کی مدد کر سکیں۔"

 

( کی بیسویں سالگرہ ہے جو کہ ایک ساالنہ مہم ہے جس کا مقصد ملک Parachute Safe Kids weekاس سال پیراشوٹ سیف کثز ویک )

 بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ چوٹوں کے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے جن سےبچوں کو لگنے والی ان  بھر کی کمیونیٹیز میں

 

( کا کہنا تھا "ہم گھروں میں کھیل کے میدان میں اور Louise Logan( کی پریزیڈنٹ اور سی ای او لوئیز لوگن )Parachuteپیراشوٹ )

ری رکھ کر حادثات اور اموات کو کم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہم سب سڑکوں پر احتیاط کو سب سے زیادہ ترجیح دینے کا سلسلہ جا

( کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں جان بچانے کے متعلق یہ City of Bramptonکو مل کر کام کرنا ہو گا۔ اس لیے ہم سٹی آف برامپٹن )

 معلومات دوسروں تک پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔"

 

( کی افتتاحی تقریب کے بارے میں مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی مالحظہ کریں Safe Kids Weekسیف کڈز ویک )

www.brampton.ca 

علق مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں ( کے متSafe Kids Week( اور سیف کڈز ویک )Parachute Canadaپیراشوٹ کینیڈا )

www.parachutecanada.org۔ 
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 ( کے متعلقParachuteکچھ پیرا شوٹ )

۔ ( قومی سطح کی ایک فالحی تنطیم ہے جو ان چوٹوں کی تعداد کو بڑھنے سے  روکنے میں کینیڈا کے شہیریوں کی مدد کر جن سے بچا جا سکتا ہےParachuteپیراشوٹ )

بلین ڈالر کا نقصان  27 النہان چوٹوں کا بحثیت مجموعی ایک بہت بڑا اثر ہے۔ یہ چوٹیں بچوں میں اموات کا سب سے بڑا سبب ہیں۔ ان کی وجہ سے کینیڈا کی معیشت کو سا

( والے تربیت، معلومات اور ضروری Parachuteبڑھ کر یہ کہ ان کی وجہ ہر نو گھنٹے کے بعد ایک بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پیراشوٹ )سب سے ہو رہا ہے اور 

وزٹ کریں، پر  parachutecanada.orgمعلومات کے لیے ہمیں صالحیات فراہم کر کے زندگیاں بچانے اور چوٹوں سے پاک کینیڈا تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 

 ( پر ہمارے ساتھی بنیں۔Facebook( پر فالو کریں یا فیس بک )Twitterٹویٹر )
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر ( 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)ں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظامو

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/
http://www.parachutecanada.org/
http://www.parachutecanada.org/
http://www.parachutecanada.org/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (Andrea Piunnoاینڈریا پینو )       

 میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر       

     (Parachuteپیرا شوٹ )       

       647.776.5134 | apiunno@parachutecanada.org 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

file:///C:/Users/nstogdil/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6ECLCASA/apiunno@parachutecanada.org
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

