
 

 

 
 

 اجراء  فوری  برائے
 

 فائر ماسٹر پالن متنوع اور بڑھتی ہوئی کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرے گا 

فائر ماسٹر    BFES)) 2025-2021برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  آج برامپٹن سٹی کونسل نے  –  ( 2020ستمبر  16برامپٹن، آن )
کو متفقہ طور پر منظور کر لیا، جس میں برامپٹن میں موجودہ طور پر اور مستقبل میں آگ سے تحفظ کی مسلسل مٔوثر اور قابل خدمات   پالن

کے حصول   کے دور کی کونسل کی ترجیحات  2018– 2022فائر ماسٹر پالن  BFESسفارشات شامل ہیں۔   32کو یقینی بنانے کے لیے 
 میں کردار ادا کرے گا۔ 

فائر ماسٹر پالن کی    BFESکینیڈا کے دوسرے تیز ترین رفتار سے بڑھتے ہوئے شہر کے طور پر، برامپٹن منفرد ضروریات کا حامل ہے۔ 
  200سے زائد برامپٹن کے رہائشی،  2,000تیاری کے لیے اندرونی و بیرونی اہم فریقین کی جانب سے معلومات فراہم کی گئیں، بشمول 

کی انتظامی ٹیم۔ اس کے عالوہ، کمیونٹی میں خطرے کا  BFESسے زائد صف اول پر کام کرنے واال عملہ، سٹی کے کئی محکمے اور 
 فائر ماسٹر پالن پر اثر رہا۔ BFESایک جامع جائزے، اسٹیشن کے مقام کے ایک تجدید شدہ مطالعے اور کئی قوانین کا بھی 

BFES  :۔ یہ مرکزی خیاالت  قابل استحکاماور  کامیاب  ،محفوظ فائر ماسٹر پالن تین مجموعی مرکزی خیاالت کی رہنمائی میں چلتا ہے
سفارشات اور متعلقہ اقدامات کے لیے ایک بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں، جنہیں نو مرکزی نقطوں کے گرد منظم کیا گیا ہے: ہنگامی  

ور تعلیم؛ ہنگامی حاالت کو منتظم کرنا؛ کمیونٹی میں حفاظت؛ انصاف اور شمولیت؛ ٹیکنالوجی کی جدت؛ طاقتور  ردعمل؛ آگ سے بچأو ا 
 افرادی قوت؛ اچھی انتظامیہ؛ اور ماحولیاتی استحکام۔ 

 منصوبے میں سے کلیدی اقدامات میں شامل ہیں: 

 نانا، جنہیں اگلے دس سالوں میں تعمیر کیا جائے گا؛ سٹی کی بڑھوتری کے ساتھ مطابقت رکھنے کے لیے تین نئے فائر اسٹیشن ب  •
زیادہ خطرے والی جگہوں کی قانون سے پابندی کا رواج پیدا کرنے کے لیے زیادہ اونچی، کم اونچی اور مخصوص صنعتی   •

 جگہوں کی معمول کی جانچ کا اضافہ شدہ پروگرام؛ 
، کے لیے نئی مشین لرننگ اور مصنوعی ذہانت کو استعمال  ایسی جگہوں کی پیش گوئی کرنے، جہاں آگ لگنے کا زیادہ خطرہ ہو •

 کرنا، تاکہ آگ لگنے کے امکان اور شدت کو  کم کرنے کے لیے فعال ہدفی جانچیں کی جا سکیں؛
خدمات حاصل کرنے والے کمیونٹی کی بہتر عکاسی کرنے کے لیے بھرتی کے پرجدت طریقہ ہائے کار نافذ کرنے پر مضبوط   •

 مے کی تنوع، انصاف اور شمولیت کی کوششوں کو بڑھانا۔توجہ کے ساتھ محک

فائر ماسٹر پالن وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا   BFESآگ سے تحفظ کی خدمات کی فراہمی کے بہترین ممکن درجے کو یقینی بنانے کے لیے 
 پر جائیں۔ www.bramptonfire.comفائر ماسٹر پالن پڑھنے کے لیے،   BFESمکمل  رہے گا۔

  اقتباسات 

فائر ماسٹر پالن ہمارے بڑھتے ہوئے اور زبردست   BFES"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ایک رہنماء، پر جدت فائر سروس ہے اور 
فائر ماسٹر پالن کی   BFESکی موجودہ اور مستقبل کی منفرد ضروریات کو پورا کرنے میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ طور پر متنوع شہر 

تیاری کے ساتھ، ہماری ٹیم اس بات کو یقینی بنانا جاری رکھ سکتی ہے، کہ برامپٹن ایک اچھی طرح چالیا جانے واال شہر ہپو اور ہنگامی 
 یں بہترین کارکردگی دکھا سکے۔" حاالت کو منتظم کرنے اور ردعمل م

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم برامپٹن کو ایک صحت بخش اور محفوظ کمیونٹی بنانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔  
BFES ہریوں کو ابھی اور مستقبل میں محفوظ رکھنے کے لیے ایک  فائر ماسٹر پالن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے ش

 اچھی طرح منصوبہ بند طریقہ کار ہو۔" 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -
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مستقبل   "جبکہ ہمارا متنوع شہر بڑھ رہا ہے، ہماری ٹیم کو بھی مسلسل اپنا جائزہ لینا ہو گا اور بڑھنا ہو گا، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم
مجھے اس جامع منصوبے پر ہونے والے کام پر فخر   فائر ماسٹر پالن اس سفر میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ BFESکے لیے تیار ہیں۔ ہمارا 

جو اس  اور مجھے خاص طور پر ان پہلی فائر سروسز میں سے ایک ہونے پر فخر ہے، جس نے ایک ایسی ٹیم بنانے کا عزم کیا ہے،  ہے
 متنوع کمیونٹی کی عکاسی کرتی ہو، جس کی ہم خدمت کرتے ہیں۔

 بل بوائز، فائر چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  -

فائر ماسٹر پالن   BFESترین کارکردگی کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارا شہر تیزی سے بڑھ رہا ہے، "ہم ہمیشہ خدمات کی فراہمی میں بہ 
اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم برامپٹن میں رہنے، کام کرنے، پڑھنے اور کھیلنے والے لوگوں کے لیے ترقی پسند فائر اینڈ ایمرجنسی  

 سروسز فراہم کر کے اس بڑھوتری میں معاونت کرنے کے لیے تیار ہوں۔" 

  ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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ہمارے   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

الوجی اور ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکن
کام کرتے ہیں، جو   ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر

 پر مزید جانیں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔  انسٹاگراماور  فیس بک ، ٹوئٹرمحفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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