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 ہنگامی حاالت سے نمٹنے کے ہفتے سے آگاہ رہیں –تیاری کریں  –منصوبہ بنائیں 

سٹی آف برامپٹن ایمرجنسی  اس دورانمئی تک ہنگامی حاالت کے لیے تیار رہنے کے ہفتے کا حصہ بنیں،  13سے  6 –برامپٹن، آن 
بھر کے حوالے سے معلومات کے ساتھ شہر  سے نمٹنے کی تیاری لوگوں اور خاندانوں کے لیے ہنگامی حاالت( BEMOمنیجمنٹ آفس )

 میں کئی مقامات پر موجود ہو گا۔
 

کا کہنا تھا کہ "ایسی کئی چیزیں ہیں  صدر، شہر کی کمیونٹی اینڈ سروسز کمیٹی کے (Michael Palleschi) ریجنل کونسلر مائیکل پیلیشی
اپنے پیاروں کی حفاظت کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "سٹی جو برامپٹن کے رہائشی ہنگامی حاالت میں اپنی اور 

آف برامپٹن کے پاس اس قسم کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے کئی وسائل کی دولت موجود ہے اور ہم ہنگامی حاالت کی تیاری کے حوالے 
  سے بہترین میونسپلٹیوں میں سے ایک ہیں۔"

 

اسٹیٹسٹکس  ۔آگاہ رہیں –کریں  تیاری -منصوبہ بنائیں –منصوبہ بنائیں ہے:  یہسال ہنگامی حاالت کی تیاری کے ہفتے کا مرکزی خیال  رواں

لوگوں نے ان حاالت کے  فیصد 47کینیڈا کے صرف کے مطابق،  ریزیلیئنسکے سروے آف ایمرجنسی پری پیئرڈنیس اینڈ  2014کینیڈا کے 
چاہتا ہے کہ ہر رہائشی  (BEMOبیمو )رکھنے کے بارے میں بتایا۔  پیسےاپنے پاس ، کھانا، ادویات، فلیش الئیٹس یا مثال پانی لیے چیزیں

  رکھ کر ہنگامی حاالت کے لیے منصوبہ بندی کرے۔اپنے پاس گھنٹے کے لیے پوری طرح مزین ہنگامی کٹ  72
 

"ہنگامی حاالت پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔"  کا کہنا تھا کہ منیجربیمو کے موجود ، شہر میں (Alain Normand) الین نورمینڈ
میں پیدا ہونے کی صورت آفت  دیگر بھی بجلی جانے، پانی کی کمی یا کسی ے سےنرکھ اپنے پاس انہوں نے مزید کہا کہ "ایک ہنگامی کٹ

 ۔"میں اضافہ ہو گاں آپ کے آرام اور حفاظت والے ہنگامی حاالت می
 

 بیمو بجے تک  3 دنسے  11مئی کو صبح  6 ، مورخہمیں بروز ہفتہ( Cassie Campbell Community)کیسی کیمپ بیل کمیونٹی 
ایک اوپن ہأوس اور ایک ایویکیوئیشن سنٹر کے مظاہرہ کے ساتھ ہنگامی حاالت کی تیاری کے ہفتے کا آغاز کرے گا۔ تمام لوگوں کو یہاں 
آنے، سواالت پوچھنے اور ہنگامی حالت کے لیے تیاری کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پورے 

۔ سرگرمیوں کی ایک مکمل فہرست کے ےوتھ موجود ہوں گب   کے لیے اور معلومات نمائشیںپر  مقاماتن میں مختلف ہفتے کے دوران برامپٹ
 ۔مالحظہ فرمائیں www.brampton.ca/preparedلیے 

 
کو  ے جیسے مسائلا اور بڑے عالقے سے بجلی چلی جانمثال سردیوں کے طوفان، سیالب، خطرناک مواد کا پھیل جان بڑے ہنگامی حاالت

تیار اور شروع کرتا ہے۔ ہنگامی حاالت کو منتظم  پروگراممفید بیمو  عمل انجام دینے کے لیےکا کرنے اور بحالی  اںروکنے، امدادی کاروائی
  ہے۔ موجود س عوامی تعلیم کا اختیار بھیکرنے کی منصوبہ بندی اور امدادی کاروائی کے عالوہ، بیمو کے پا

 

نے کی ، کمیونٹی شراکت داروں اور امدادی اہلکاروں کے ایک ساتھ کام کرہ جاتشہر کے محکم ،متعلق عوامی تعلیم ہنگامی حاالت سے
ینٹ جان س، کمیونٹی شراکت دار، مثال ہ جاتیمرجنسی سروسز، شہر کے کئی محکممثبت مثال ہے۔ بیمو کے شراکت داروں میں فائر اینڈ ا

اراکین پر مشتمل کمیونٹی سے زیادہ  100نے یجنل پولیس شامل ہیں۔  بیمو اپولنس، کینیڈین ریڈ کراس، ریجن آف پیل اور پیل ربایم
 نس والنٹیئرز کی ٹیم پر بہت فخر محسوس کرتا ہے۔ ایمرجنسی رسپا

 
مالحظہ  ویب سائیٹ ذیلدرج گھنٹے کی ہنگامی کٹ میں کیا موجود ہونا چاہیے،  72اس بارے میں مزید معلومات کے لیے، کہ آپ کی 

 Measures/Pages/Checklist.aspx-http://www.brampton.ca/en/residents/Emergencyفرمائیں: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brampton.ca/prepared
http://www.brampton.ca/en/residents/Emergency-Measures/Pages/Checklist.aspx


 

 

 مزید حقائق: کے ریزیلیئنسکے سروے آف ایمرجنسی پریپیئرڈنیس اینڈ  2014
 58  نے بتایا کہ ان کے پاس گھر میں چابی یا بیٹری سے چلنے واال ریڈیو موجود ہے کینیڈا کے شہریوںفیصد 
 48  کے پاس حرارت کا متبادل ذریعہ موجود تھا کینیڈا کے شہریوںفیصد 
 43  کے پاس پانی کا فوری متبادل ذریعہ موجود تھا کینیڈا کے شہریوںفیصد 
 23 کے پاس بیک اپ جنریٹر موجود تھا فیصد کینیڈا کے شہریوں 
  کسی قدرتی یا موسمی آفت کی صورت میں، آبادی کے تقریبا ایک چوتھائی لوگ معلومات یا مدد کے لیے پہلے ریڈیو سنیں گے، جبکہ

 فیصد لوگ خبریں یا ٹیلیوژن دیکھیں گے یا خبروں کے آن الئین وسائل تالش کریں گے۔ 20

-30- 

ایک شدید ارتکاز کے ساتھ مستقبل کے لیے ہم ایک تیار آرگنائزیشن ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، ہمارے نوجوان اور  ہے۔برامپٹن کچھ بڑا سوچ رہا 

نی عالمی ترقی میں اضافہ کر اپہمارا تنوع ہمیں منفرد بناتا ہے۔ ہم کینیڈا کی جدید سپر کوریڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہم سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغب کر کے 
کے فخر میں اضافہ کریں رہے ہیں۔ ہم سرگرم اربن سنٹرز بنا رہے ہیں جو مواقع میں اضافہ کا مٔوجب بنتے ہیں اور یہاں پر رہائش پزیر اور کام کرنے والے لوگوں 

. یہاں مزید جانیں Facebookاور Twitterر شہر ہو۔ ہمیں فالو کریں ہم برامپٹن کو آگے لے کر جا رہے ہیں جو باہم مربوط، جدت پسند، ہمہ جہت اور ایک نڈ گے۔
www.brampton.ca. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 یکٹمیڈیا کنٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
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