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 کو نیا فائر چیف مقرر کرنے کا اعالن کر دیا( Bill Boyes)ز یئبرامپٹن نے بل بو
 

، جو اپنی ذمہ چیف مقرر کر دیا ہےفائر نیا ز کو ئیبل بوااس بات کا خوشی سے اعالن کیا جاتا ہے کہ سٹی آف برامپٹن نے  –برامپٹن، آن 
 سنبھالیں گے۔ سے 2017اکتوبر  10داریاں مورخہ 

 
 600,000مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی، جب ہم  میں معامالت اور کاروائیوںہمارے شہر کمیونٹی کی حفاظت 

 ے ہر ک۔ ہماری تیز ترقی شں گےپہنچنے کے قریب ہو ادی تککی آبنفوس  900,000تک  2041کی موجودہ آبادی سے نفوس پر مشتمل 
 ( ٹیم پر انحصار کو مزید اہم بنا دیتی ہے۔BFESاور ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ) باہمی یک ویژنزتمام ڈ

 
ایک دہائی سے زیادہ  میںفائر ٹیم  ہماری برامپٹن وہکے فائر چیف تھے۔ اس سے پہلے، ( Barrie)سٹی آف بیری  حالیہ طور پر،ل ب   جناب

، جو انہیں فائر سروس اور ہمارے شہر کی ترقی اور ہیں رہے زمیں وہ بتدریج کئی عہدوں پر فائ ، جسرہ چکے ہیںعرصہ تک رکن 
  فراہم کرتا ہے۔و تجربہ نائی کا گہرا علم توا
 
ہیں، جو فائر سروس، فائر ایسوسیئیشن اور قیادتی ٹیم، کونسل ئر سروس اور عوامی اگاہی کے متعلق پرجوش بل ایک حقیقی عوامی قائد اف

اور انتظامیہ کی قیادت، پیشہ ورانہ ترقی کی  کارکنوںہیں۔ فائر سروس کے  وابستہ ہو گئےاور عوام کے ساتھ کھلے طریقے اور آسانی سے 
مسائل کے اختراعی  گوناں گوںتجربے نے انہیں کئی تنظیموں اور عوامی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات پیدا کرتے ہوئے حاصل ہونے والے 

 حل نکالنے میں مدد کی ہے۔ سے طریقوں 
 

BFES  عزم، تربیت یافتہ پیشہ ورانہ ماہرین کی قیادت کرتے ہوئے فعال شراکت داریوں، اعلی ترین معیار کی پُرسے زائد  500فائر چیف
 ہنگامی خدمات کی فراہمی کے ذریعے اپنی کمیونٹی کی حفاظت کریں گے۔ احتیاطی، آگاہی اور اور
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن
ک ایسے مربوط ہم برامپٹن کو ای متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.caپر فالو کریں۔  بک فیساور  ٹوئٹر شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 
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