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 ئدانہ کرداراکا ق( City of Brampton) سٹی آف برامپٹنسلسلے میں عزم کے احتیاط پر کاربند رہنے کے 
 

یعنی  ™COR( نے متفقہ طور پر Brampton City Councilبرامپٹن سٹی کاؤنسل )فروری کی میٹنگ میں  22برامٹن، اونٹاریو: اپنی 

( پروگرام کو اپنے کنسٹرکشن کے معاہدوں کی مینجمینٹ اور کنسٹرکشن کے Certificate of Recognitionسرٹیفیکیٹ آف ریکگنیشن )

 ٹینڈرز کے عمل کے لیے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔

 

اس سے سٹی کی طرف سے کنٹریکٹرز، مالزمین اور شہریوں کی صحت اور حفاظت کے مسلسل عزم کی تائید ہوتی ہے۔ سٹی آف برامپٹن 

(City of Brampton( ریجن آف پیل )Region of Peel میں سب سے پہلی اور اونٹاریو بھر میں )COR™  کو اپنانے والی صرف چار

 میونسپیلیٹیز میں سے ایک ہے۔

 

رہا ہے۔ ایک پائلٹ کیا جا کرنے پر بھی غور کی سرٹیفیکیشن حاصل  ™CORکی طرف سے ( City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 ,Health( والے ہیلتھ سیفٹی اینڈ ویل نیس )Public Works and Engineeringپر پبلک ورکس اینڈ انجینیئرنگ ) پراجیکٹ کے طور

Safety and Wellness( والوں کے ساتھ مل کر ایک گیپ انیلیسس )gap analysis کریں گے اور )COR™  کی سرٹیفیکیشن حاصل کرنے

 کے لیے ضروری اگلے اقدامات کا تعین کریں گے۔

 

COR™ کیا ہے؟ 

 

COR™ ( یعنی سرٹیفیکیٹ آف ریکگنیشنCertificate of Recognition ہیلتھ اور سیفٹی کے آڈٹ کا ایک جامع طریقہ ہے۔ یہ صوبہ )

 Infrastructure Health and Safetyیعنی انفراسٹرکچر ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایسوسی ایشن ) IHSAاونٹاریو کا ایک تسلیم شدہ پروگرام ہے جو 

Association کی طرف سے نافذ کیا گیا ہے جو کہ اونٹاریو کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے ان کنٹریکٹرز کو سرٹیفائی کرنے کی ذمہ دار ہے )

کے  (health and safety management systems) طریقے کے مطابق اپنے ہیلتھ اور سیفٹی مینجمنٹ سسٹمزمنظم جو کہ آڈٹ کے ایک 

کے دوران سرگرمیوں ان کے ہیلتھ اور سیفٹی کے سٹینڈرڈز کی توثیق کرتا ہے اور کنسٹرکشن کی  ™CORہیں۔ معیارات کا مظاہرہ کرتے 

 مستقل مانیٹرنگ اور اس پروگرام کے کے نفاذ کے ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔

 

ہر کنٹریکٹر کے لیے برامپٹن شہر میں اپنا کام کرنے کی بنیادی افادیت  ™CORایک جامع ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروگرام کو یقینی بنالے کے عالوہ 

 کو اپنے کاروبار کے طریقے اور منصوبہ بندی کا ایک حصہ بنانے کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ کے دوران سیفٹی

 

 سے اس کا نفاذ ایک الزمی شرط کے طور پر کر دیا جائے گا۔ 2019

 

 اقتباسات:

 

کو اپنا کر ہم اپنی قائدانہ صالحیات کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس اقدام سے اس شہر  ™CORیں ( مCity of Brampton"سٹی آف برامپٹن )

میں ہونے والی خاطر خواہ ثقافتی تبدیلی کی عکاسی ہوتی ہے اور اس سے ایک واضح پیغام ملتا ہے کہ برامپٹن اپنے مالزمین اور شہریوں 

 ہے۔"یتا ترجیح ددوسری چیزوں پر کی حفاظت کو 

 (Mayor Linda Jeffreyنڈا جیفری )میئر ل -
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

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

میں ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا افتتاح  (Brampton Civic Hospital)کا 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  (alth SystemWilliam Osler He)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitter)کو ٹوئٹر  CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 
 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillٹاگ ڈل )نیٹلی س

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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