
 

 

 

                      برائے فوری اجراء 
 

کے ساتھ   what3wordsبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کمیونٹی کی سالمتی کو بہتر کرنے کے لیے 
 شراکت داری کر رہی ہے 

 
، آئی او ایس اور اینڈرائیڈ کے لیے ایک what3wordsبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے  –  (2021مئی  5برامپٹن، آن ) 

میٹر کے مربعوں میں تقسیم کر دیا ہے، جن میں سے ہر ایک کا  3مفت موبائل ایپ، کے ساتھ شراکت کی ہے، جس نے دنیا کو  
 پتہ ہے۔ پر مشتمل منفرد تین الفاظ

 
برامپٹن   what3wordsش اور محفوظ شہر ہے، جو اپنی کمیونٹی کی بہبود کے لیے وقف ہے۔ سٹی آف برامپٹن ایک صحت بخ 

فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو مقام کی درست شناخت کے ساتھ ہنگامی کالز کا جواب دینے میں مدد دے گی، تاکہ جائے وقوعہ  
ے۔ یہ ایسے لوگوں، جو کھو چکے ہوں یا جنہیں مدد پر جلدی امداد بھیجی جا سکے، جو ہنگامی حاالت میں انتہائی اہم ہوتا ہ

درکار ہو، کو تالش کرنے میں مدد دے کر اور ہنگامی حالت میں مدد کی طلب گار جگہ کا عین تعین کر کے جان بچانے والی 
 خدمات کی معاونت کرتی ہے۔

 
 what3words کیا ہے؟  

what3words  میٹر کے مربعوں میں  3کسی مقام کے بارے میں بات کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ اس نے دنیا کو
اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شخص، کسی بھی جگہ سے  الفاظ پر مشتمل پتہ ہے۔ 3تقسیم کیا ہوا ہے، جن میں سے ہر ایک کا 

داخلی راستے سے لے کر کسی ہائیکنگ ٹریل پر کسی عمارت کے مخصوص  –الفاظ کے ذریعے ان عین جگہوں   3صرف 
   کا حوالہ دے سکتا ہے۔ –کسی مقام یا کسی کسی کھیت میں دور کی جگہ تک 

 
اگر کوئی شخص ہنگامی حالت میں ہو اور اپنے مقام کو بیان کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہا ہو، تو وہ آسانی سے اور درست 

استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص    what3wordsطریقے سے اپنے مقام کی تفصیالت فراہم کرنے کے لیے 
what3words  ایپ کھول کر اپنے موجودہ مقام کاwhat3words  پتہ جان سکتا ہے۔what3words   میٹر مربع کے  3اس

الفاظ ظاہر کرے گی اور کالر وہ فائر ڈسپیچ کو فراہم کر سکتا ہے، جو وقوعہ کی عین جگہ کا تعین کرنے کے  3مقام کے لیے 
 سکتے ہیں۔ کے نقشے میں انہیں درج کر what3wordsلیے کنٹرول روم میں 

 
یہ آف الئن کام کرتی ہے، لہذا وہ وائی فائی یا موبائل ڈیٹا کے  –انسٹال شدہ ہے  what3wordsاگر کسی شخص کے فون پر   

  الفاظ کا پتہ پھر بھی ظاہر ہو گا۔ 3الفاظ کا پتہ جان سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نقشہ ڈأون لوڈ نہ ہو، مگر  3بغیر بھی اپنا 
 

what3words ے صارفین کے مقام کا حساب نہیں رکھتی، یہ صارفین کو اپنا مقام شیئر کرنے کے لیے ایک طریقہ فراہم اپن
اپنی موبائل ایپ اور میپ سائیٹ پر تالش کی گئی چیزوں کا ریکارڈ رکھتی ہے اور اسے علم ہو گا  what3wordsکرتی ہے، 

 جے پر مقام کا ڈیٹا نہیں رکھتی۔ یہ تالش کس قصبے یا شہر سے کی گئی تھی، مگر یہ انفرادی در
 

what3words  کے حوالے سے مزید معلومات کے لیےwww.brampton.ca مالحظہ فرمائیں 
 
 اقتباسات  
 

"ایک صحت بخش اور محفوظ شہر کے طور پر، سٹی آف برامپٹن میں ہمارے لیے کمیونٹی کی سالمتی انتہائی اہمیت رکھتی 
ہماری فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم کو مقام کا زیادہ بہتر تعین کرنے کے قابل بنائے گی، جو ضرورت  what3wordsہے۔ 

سے ردعمل دینے میں مدد کرے گا۔ میں برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حوصلہ   کے وقت ہنگامی کالز کا زیادہ تیزی اور درستی
 افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس ممکنہ طور پر جان بچانے والی ایپ کو ڈأون لوڈ کریں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -
 
 
 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Fire-Safety/Pages/what-3-words.aspx


 

 

ریقے تالش کرنے کے لیے وقف ہیں، جو "برامپٹن ایک جدت پسند شہر ہے اور ہم مسلسل ان خدمات کو بہتر کرنے کے نئے ط
کسی بھی عین مقام کا حوالہ دینے کا ایک سادہ طریقہ ہے، جو ہماری  what3wordsہم اپنے رہائشیوں کو فراہم کرتے ہیں۔ 

فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے وقف عملے کو ہنگامی حاالت میں ہماری کمیونٹی کا تحفظ کرنے میں لگنے والے وقت کو مزید 
 تیز کرے گا۔"

 ف برامپٹن؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آ5اور   1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز    -
 

"ایک اچھی طرح چالئے جانے والے شہر کے طور پر، ہم اپنے رہائشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر وقت قیمتی شراکت 
کے ساتھ شراکت داری کر کے، خود کو کسی  what3wordsداریوں کو استعمال کرنے کے طریقوں کی تالش میں ہوتے ہیں۔ 

ھی شخص فائر آسانی اور درستی کے ساتھ ڈسپیچ کے ساتھ اپنا مقام شیئر کرنے کے ہنگامی حالت میں گھرا پانے واال کوئی ب 
یہ ایسے موقعے پر وقت بچائے گا، جب یہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہو اور برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو  ۔قابل ہو گا

 ۔"معاونت کے طلب گار لوگوں کو تیزی اور جلدی سے ڈھونڈنے کے قابل بنائے گا
 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن8اور   7شارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز  -

 
 "what3words  میٹر کے مربعوں میں تقسیم کر کے مقام کے متعلق بات کرنا آسان بناتی ہے، جن میں سے ہر ایک  3دنیا کو

م جیسی تفصیالت پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو الفاظ پر مشتمل پتہ ہوتا ہے۔ کسی مشکل یا خطرناک صورتحال میں، مقا 3کا 
ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو  what3wordsسکتا ہے، مگر کسی ہنگامی حالت میں ہر سیکنڈ معنی رکھتا ہے۔ 

پٹن میں ہنگامی حاالت میں عین مقام کا تعین کرنے کے قابل بنائے گی، جس کے ذریعے ہم اپنی کمیونٹی کی خدمت کے لیے برام
 کسی بھی جگہ زیادہ درستی اور تیزی سے پہنچ سکیں گے۔"  

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

"سٹی آف برامپٹن میں، ہم کونسل کے اس دور کی ترجیح، برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے، کو آگے بڑھانے کے 
کے  what3wordsلیے وقف ہیں اور ہماری فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم اس عمل میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ 

نسی سروسز کے عملے کو ضرورت مند لوگوں تک، بےشک وہ کہیں بھی ساتھ ہماری شراکت داری برامپٹن فائر اینڈ ایمرج
 ہوں، تیزی اور درستی کے ساتھ پہنچا کر ہمارے شہر میں کمیونٹی کی سالمتی کو بہتر بنائے گی۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
 
 

  -30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔  00057,لوگوں اور   0,00070کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

،  ٹوئٹردانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت من
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک

 

 
 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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