
 
 

 

 2017جوالئی  21

  

#FollowFriday -   ہو گئی 10,000رز کی تعداد برامپٹن فائر کے ٹوئٹر پر فالو 
 

( Twitterverse)ر تک پہنچ کر ٹوئٹر ورس فالو   10,000( حالیہ دنوں میں BFESبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ) -برامپٹن، آن 
  میں غیر معمولی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے۔

 
شیوں تک اہم اور ئرہازیادہ سے زیادہ  جہاں تک ممکن ہو سکے، ہم" کہ ، چیئر آف کمیونٹی سروسز، نے کہایکونسلر مائیکل پیلسچریجنل 

نیٹ ورکنگ کے اس سنگ میل پر پہنچنے  سوشل"ہم  کہ ا چاہتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہاممکنہ طور پر زندگی بچانے والی معلومات پہنچان
ہیں؛ یہ ہمارے لیے اس بارے میں زبردست حواصلہ افزائی ہے کہ ہم مختلف ذرائع سے اپنے رہائشیوں کے ساتھ  کرتے فخر محسوس پر 

 کی تجدید کریں"۔مربوط ہونے کی اپنی کوششوں 
 

BramptonFireES@  رزفالکینیڈین فائر ڈیپارٹمنٹس میں ٹوئٹر کے ، )(17.3Kنٹو اٹور ہے، یعنی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر و 
 ہے۔ اس کا نمبر آتا کے بعد( 10.9k( اور اوٹاوا )15.1Kہیلیفیکس )

 
میں، برامپٹن  2016میں شروع کیا گیا تھا۔  2010کی جانب سے  عملہکو فائر اینڈ الئف سیفٹی کے  @BramptonFireESٹوئٹر اکأونٹ 

فائر نے ہنگامی کالوں کے جواب دینے والے افسران کو رسائی دے کر ٹوئٹر کے ذریعے رابطے میں ایک نئی سمت کا اضافہ کیا۔ ایک 
رزکے  @BramptonFireESہفتے کے اندر  جائے  ی، تصویروں اور ہنگامی کارروائی کفاظت سے متعلق پیغاماتآگ سے ح فالو 

  ز اور مزید کی توقع کر سکتے ہیں۔معلومات، فائر فائیٹرز کی تربیت کی ویڈیو موصول شدہ وقوعہ سے
 

ی میں ہمار درآمد کرنےپر بہتر طور پر عمل یٹنگ نے حفاظتی پیغامات تھا کہ "جائے وقوعہ سے الئیو ٹو فائر چیف مائیکل کالرک کا کہنا
"اور اس نے ہمیں اپنے مقامی اور عالقائی میڈیا کے ساتھ زیادہ مربوط ہونے میں مدد کی ہے، جس  کہ مدد کی ہے۔" انہوں نے مزید کہا

 "۔میں مدد ملتی ہے آگاہی فراہم کرنےمطلع رکھنے اور ان کے ذریعے اپنے رہائشیوں کو زیادہ  بہتر طور پر میڈیا کوسے 
 

پر بھی فعال ہے۔ یوٹیوب چینل پر پوسٹ کی گئی کئی ویڈیوز کو بین االقوامی طور پر توجہ ملی ہے اور  یوٹیوباور  فیس بکبرامپٹن فائر 
سے زائد  550,000کی فائر سیفٹی ایجوکیشن ویڈیو کو  BFESز اور میونسپلٹیز میں استعمال کی جا رہی ہیں۔ پوری دنیا میں کالس روم
 مرتبہ دیکھا جا چکا ہے۔

 
 پر برامپٹن فائر کو ٹوئٹر پر دیکھیں اور انہیں فالو کریں! FollowFriday#اس 
 

 فوری حقائق:
 ہے  ہوتامرتبہ ٹوئیٹ  1.8دن میں پر  @BramptonFireESاوسط طور پر  •
• BramptonFireES@  رزکے رزنئے  3.2میں روزانہ اوسط  فالو   کا اضافہ ہوتا ہے۔ فالو 
رز ممتازپر  10,956کی ٹوئیٹس پر  @BramptonFireESسال میں،  اوسطایک  •  آتے ہیں  فالو 
• BramptonFireES@   ملین امپریشنز ٹوئیٹ کرتا ہے 9ا سال میں تقریب  ایک 
  ٹوئیٹس کرتا ہے پر واپس 12,000اوسط طور پر  @BramptonFireESایک سال میں  •
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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۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط 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۔ ہ

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

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر

 آف برامپٹن سٹی

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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