
 

 

 

 برائے فوری اجراء

 سٹی آف برامپٹن نے ولیمز پارک وے فائر کیمپس کا سنِگ بنیاد رکھ دیا

                                                                                                

میئر، کونسلرز اور سٹی آف برامپٹن نے آج ولیمز پارک وے فائر کیمپس کی افتتاحی تقریب کی میزبانی  –2019) دسمبر  (3برامپٹن، آن 
 کی۔

میں کھلے گی، برامپٹن کے فائر ہیڈ کواٹر، پریونشن ڈیوژن، نئے فائر  2022یہ جدید ترین اور سنٹرالئزڈ سہولت گاہ جو متوقع طور پر 
ٹ ڈور فائر ٹریننگ سہولت گاہوں کا مرکزی مقام ہو 203سٹیشن  ، ایک ایمرجنسی آپریشن سنٹر، ایمرجنسی میژرز آفس اور اِن ڈور اور آؤَ

 گی۔

 سرخیوں میں شامل ہیں:

  ،آتشزدگی سے بچأو، اس کی شدت میں کمی النے، تیار رہنے، آگ بجھانے کی  کاروائی اور بحالی کے شعبوں کے انتظامات
 مربع فٹ سے زائد گنجائش۔ 70,000تربیت، تعلیم، تحقیقات اور نئے اقدامات کے لیے 

  ایک دوسری عمارت کے ذریعے نئے آگ بجھانے کی براہ راست تربیت کے لیے پورا سال ایک عمارت دستیاب ہو گی جبکہ
 بھرتی شدہ اور موجودہ فائر فائٹرز کو بیک وقت تربیت دی جا سکے گی۔

  برامپٹن کے ایسے فائڑ فائٹرز جنہوں نے ہمارے رہائشیوں کی حفاظت کرتے ہوئے عظیم ترین قربانیاں دیں اور اپنی جانوں کا
 ے لیے ایک یادگاری اور نمائشی جگہنذرانہ پیش کیا، کو یاد رکھنے اور ان کی عزت افرائی ک

  سٹی کا ہدفLEED( ِسلور" اور فِٹ ویل"Fitwelبلڈنگ سرٹفیکیشنز کا حصول ہے )  

  اقتباسات

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہماری کمیونٹی کو نہایت اہم خدمات فراہم کرتی ہے اور یہ کیمپس ہمارے عملے اور ہمارے رہائشیوں 
مفید ثابت ہو گا۔تمام افعال کو سنٹرالئز کرنے اور خدمات کی فراہمی کو آسان بنانے سے ہماری ٹیم کو برامپٹن کو ایک کے لیے انتہائی 

اچھی طرح چالیا جانے واال شہر بنانے اور ہنگامی حاالت کو بہترین طریقے سے منتظم کرنے اور اپنا بہترین رِد عمل دینے میں مدد ملے 
 گی۔"

 برأونمیئر پیٹرک        -

اس عمات  ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز برامپٹن کو ایک صحت مند اور محفوظ کمیونٹی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔
ِسلور اور فِٹ ویل بلڈنگ سرٹفیکیشنز حاصل کرتے ہوئے یہ کیمپس شہر کو سر سبز بنانے کے ہمارے عزم کو بھی ظاہر  LEEDکے لیے 
 کرتا ہے۔"

 ریجنل کونسلر رووینا سینٹوس، چیئر، کمیونٹی سروسز        -

"اپنی کمیونٹی کو خدمات کی فراہم کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہم ہمیشہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ہمارا نیا ولیمز پارک وے فائر کیمپس 
جاری رکھنے میں ہماری مدد کرے گا اور اس کے  اپنی سہولت گاہوں کے ذریعے فائر فائٹنگ کے مستقبل کو مزید بہتر بنانے کے عمل کو

د عالوہ ہمارے رہائشیوں کو محفوظ بناتے ہوئے عظیم ترین قربانی دینے اور اپنی جانوں کو قربان کرنے والے برامپٹن کے فائر فائٹرز کو یا
 "رکھنے اور ان کی عزت افزائی کے لیے یہ کیمپس ایک یادگاری جگہ بھی فراہم کرے گا۔

 چیف بل بوائز، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز        -
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ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000 لوگوں اور  650,00پر برامپٹن ر ین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طوکینیڈا کے تیز تر

ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا
اور  فیس بک، ٹوئٹررتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام ک

 د جانیں۔پر مزی www.brampton.caپر مربوط ہوں۔ انسٹاگرام

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن
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