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 ( Brampton Fire and Emergency Servicesبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

 نئے ذہنی صحت کے پروگرام کا اجراء کر رہا ہے

 
 (Brampton Fire and Emergency Services، اونٹاریو: کل، سینئر برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )(Bramptonبرامپٹن )
(BFES کے اہلکاروں نے سیکھتے ہوئے کہ پیشہ ورانہ تناؤ کی چوٹ کی شناخت اور اس کا انتظام کیسے کریں، ایک ذہنی صحت کے )

 تربیتی پروگرام میں ایک دن گزارا۔

 
( Canadian Armed Forcesایک تربیتی پروگرام ہے، جسے اصل میں کینیڈین مسلح افواج ) R2MRجانب راستہ، یا  ذہنی تندرستی کی

( کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ پروگرام کو نشان Department of National Defenceکے اراکین کے لئے نیشنل ڈیفنس کے محکمہ )

ے عوارض اور تکلیف دہ ذہنی دباؤ سمیت، پیشہ ورانہ تناؤ کی چوٹوں کی عالمات کی داغ/سٹگماز کے ازالہ اور پوسٹ ٹرامیٹک تناؤ ک

( نے Ontario Association of Fire Chiefsمیں، اونٹاریو ایسوسی ایشن آف فائر چیفس ) 2015شناخت کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ 

 کے ذہنی صحت کے کمیشن کے ساتھ شراکت داری کی۔پروگرام کو النے کے لئے کینیڈا  R2MRصوبے بھر میں فائر محکموں کے لئے 

 
، پیشہ ورانہ (Brampton Fire and Emergency Services"اونٹاریو بھر میں فائر چیفس، اور برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز )

نے کہا۔ "ہمارا مقصد ہمارے ( Michael Clarkتناؤ کے مسائل کو ایک اولین ترجیح کے طور پر دیکھتے ہیں،" فائر چیف مائیکل کالرک )

 فائر اہلکاروں کے اس پروگرام کو مکمل کرنا ہے، اور پیشہ ورانہ تناؤ چوٹوں کے بارے میں شعور اور لچک کی تعمیر میں مدد کرنا ہے۔"
 

اس سال کے شروع میں، انہوں نے پیر سپورٹ ٹیم کے ارکان کی طرف سے ترسیل کی گئی۔  BFESپروگرام، ایک پورے دن کا سیشن، کی 

 R2MRتربیت سیشن میں شرکت کی۔ -کی-دن تربیت کار 5پروگرام کی ترسیل میں انہیں آراستہ کرنے کے لئے ایک  R2MRمقامی طور پر 

اور تربیتی پروگرام ایک ذہنی صحت کے تسلسل ماڈل کا استعمال کرتا ہے جو فعل کاری کے چار مراحل کے ساتھ منسلک شدہ نشانیوں 

عالمات کی شناخت کرتا ہے: صحت مند، ردعمل دینا، زخمی اور بیمار۔ پروگرام مسائل کا ادراک کرنے یا عملہ کی معاونت کرنے کے لئے 

 قائدین کے کردار کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔
 

( کے رہائشیوں کے تحفظ کے لئے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں،" سٹی آف Brampton"ہمارے پہلے ردعمل دینے والے برامپٹن )

( نے کہا۔ "مشکل اور تکلیف دہ حاالت پر ان کا تکشف انہیں ذہنی دباؤ کے تئیں زیادہ زد Harry Schlangeہیری شیلنگ ) CAOبرامپٹن 

ر کے، ہم اپنے عملے کے مابین ایک معاونتی کمیونٹی کی تعمیر کر پذیر بناتا ہے۔ ذہنی صحت کے مسائل کے شعور، رحم دلی اور تفہیم پیدا ک

 سکتے ہیں۔"
 

پہلے ردعمل دینے والے کینیڈا میں خودکش  28( کے مطابق، اس سال، Tema Conter Memorial Trustٹیما کونٹر میموریل ٹرسٹ )

اپریل )جب سے ٹرسٹ نے تعداد کا سراغ رکھنا شروع کر  29پہال ردعمل دینے والوں نے  27کے ذریعے ہالک ہو چکے ہیں۔ پچھلے سال، 

( عوامی The Tema Conter Memorial Trustدسمبر کے مابین اپنی زندگیاں ختم کر دیں۔ ٹیما کونٹر میموریل ٹرسٹ ) 31دیا( اور 

اونت اور تربیت کا ایک ممتاز معاونت، خاندانی مع-تحفظ اور ملٹری کے عملے کے لئے، جو ذہنی صحت کی چوٹوں سے نمٹ رہا ہے، ساتھی

 مہیا کار ہے۔
 

 ۔30-

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے  209( اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) ( کے متعلق:Bramptonبرامپٹن )

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

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

( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے William Osler Health System) تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton کو ٹوئ( ٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 
 
 
 

 میڈیا رابطہ

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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