
 

 
 
 
 
 
 
 

ڈالر   150,000برامپٹن کے پروفیشنل فائر فائٹرز نے نئے فائر کیمپس میموریل کی تعمیر کے لیے  
 کا عطیہ دیا ہے 

 
کے لیے    کی تعمیر لے فائر فائٹرز کی ایک یادگار  جانے وا  ہے کہ وہ دوران ڈیوٹی فوت ہو کو مدعو کیا جاتا فنی ماہرین 

 تصّورات پیش کریں اپنے  

 
نے سٹی آف برامپٹن کو ایک نئی یادگار کی تعمیر  1068لوکل  IAFFآج برامپٹن پروفیشنل فائر فائٹرز،    – ( 2021ستمبر  2برامپٹن، آن )

  ڈالر کا چیک پیش کیا جو برامپٹن کے دوران ڈیوٹی فوت ہو جانے والے ایسے فائر فائٹرز کے  150,000میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے 
اعزاز میں تعمیر کیا جائے گا جنہوں نے اپنے فرض کی بجا آوری کے دوران اپنی قیمتی جانوں کی قربانی دی ہے۔ ایسوسی ایشن کے  

ڈالر کی   150,000اراکین نے ان فنڈز میں حصہ ڈالنے کے حق میں ووٹ دیا ہے جس سے سٹی کی جانب سے پہلے سے فراہم کردہ 
 ڈالر جمع ہو گئے ہیں۔ 300,000طرح فن کے اس شاندار شاہکار کے لیے مجموعی طور پر  رقم میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس 

 
کے موسم   2023یہ یادگار نمونہ ولیمز پارک وے پر موجود نئے فائر ہیڈ کوارٹر ز اینڈ ٹریننگ سنٹر میں بنایا جائے گا جو متوقع طور پر 

ر مرکزی سہولت گاہ کو برامپٹن کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہیڈ کوارٹرز،  بہار میں پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس جدید ترین او
، ایمرجنسی آپریشنز سنٹر، ایمرجنسی مژرز آفس اور انڈور اور آؤٹ ڈور فائر ٹریننگ سہولیات  203پریوینشن ڈویژن، نئے فائر اسٹیشن 

 کے لیے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گی۔ 

 
 فنکاروں کو دعوت 

 
برامپٹن پیشہ ور فنکاروں اور فنکاروں کی قیادت میں چلنے والی ٹیموں کو برامپٹن میں ایک نئے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی  سٹی آف 

سروسز میموریل کی تعمیر میں دلچسپی کا اظہار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے فنکاروں کے لیے الزمی ہے کہ وہ کینیڈا  
 ر انہیں کینیڈا میں قانونی طور پر کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ میں رہائش پذیر ہوں او

 
 دلچسپی کا اظہار کرنے کے لیے فنکاروں کو دی جانے والی یہ دعوت دو مراحل پر مشتمل ایک مسابقتی عمل کا پہال مرحلہ ہے۔ 

 دلچسپی کے اظہار کا جائزہ۔پہال مرحلہ: پروجیکٹ کے منتخب شدہ اسٹیک ہولڈرز کے ایک پینل کی جانب سے  •

دوسرا مرحلہ: منتخب شدہ اہل فنکاروں کو دعوت دی جائے گی کہ وہ ڈیزائن کی ایک تجویز جمع کرائیں۔ اس   •
 مرحلے پر کامیاب فنکاروں کو منتخب کر لیا جائے گا۔ 

 
مختص کیا گیا بجے تک کا وقت  2تک دن  2021اکتوبر 14ستمبر تا   2پہلے مرحلے کے دوران دلچسپی کا اظہار جمع کرانے کے لیے 

 مالحظہ کریں۔ brampton.ca/publicart۔ مزید معلومات اور کال ٹو آرٹسٹ دستاویز ڈأون لوڈ کرنے کے لیے ہے
 

 اقتباسات 
 

کی جانب سے اس فراخدالنہ عطیہ کے لیے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ یہ یادگار ان تمام لوگوں   1068لوکل  IAFF"ہم اپنے شراکت داروں 
کی بیش بہا خدمات کا اعتراف کرے گی جنہوں نے انتہائی قربانیاں دی ہیں اور ہمیں ہماری فائر ٹیم کی جانب سے ہماری کمیونٹی کی  

ود کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی روزانہ کی بنیاد پر یاد دہانی کرائے گی۔ مجھے اپنے فنکاروں کو دعوت  حفاظت اور فالح و بہب 
دیتے ہوئے بھی بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے لیے ہماری یہ اہم یادگار تخلیق کرنے میں 

ایک بار آنے واال ایک ایسی ٹیم کو پہچاننے کا موقع ہے جو ہمارے شہر میں انمول کردار ادا  یہ درحقیقت زندگی بھر میں    —حصہ لیں   
 کرتی ہے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  −
 

ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس  "برامپٹن کو ایک صحت مندانہ اور محفوط کمیونٹی بنانے میں برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز 
اور یہ ہماری ٹیم کے   فنکارانہ یادگار کی تعمیر سے اس نئے کیمپس کی اہمیت کو ایک بامقصد طریقے سے اجاگر کیا جا سکے گا 

 برائے فوری اجراء 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Public-Art.aspx


 

 
 
 
 

انتہائی اہم اور پرخلوص  مجموعی خیر و عافیت میں ایک اہم کردار ادا کرے گی جو ہر روز  ہماری کمیونٹی کے لیے ممبران کی 
   کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔"

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  −
 

اس یادگار کی تعمیر کے عمل میں شراکت داری اور باہمی طور پر مربوط ہونے میں شاندار پیش رفت جاری ہے، جو ہماری ٹیم اور  "
میں اپنے شراکت داروں کا اس   1068لوکل  IAFFونٹی کے لئے بہت معنی خیز ہے۔ سٹی آف برامپٹن کی جانب سے میں ہماری کمی 

عظیم شاہکار سے وابستگی رکھنے پر دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں مقامی فنکاروں کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ بھی  
ے میں حصہ لینے کے لیے درخواست دیں جو ہمارے مالزمین اور رہائشیوں اور فائر فائٹنگ  اس عظیم کام کو پایہ تکمیل تک پہنچان 

 " کمیونٹی کے لیے درحقیقت بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن −
 

ہ شاندار یادگار برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی  "ہماری ٹیم کے اراکین نہ صرف رفقائے کار ہیں بلکہ وہ ایک خاندان کی مانند ہیں۔ ی 
پوری ٹیم کے لیے بہت معنی رکھتی ہے جس سے ہمیں اپنے دوران ڈیوٹی فوت ہو جانے والے اراکین کی زندگیوں اور ان کے شاندار  

مپس کو واقعی ایک خاص جگہ بنا دے  کارناموں کا جشن منانے کا موقع میسر آئے گا۔ یہ یادگاری مقام ہمارے نئے ولیمز پارک وے فائر کی 
 گا۔"

 چیف بل بوائز، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  −
 

"میں اپنے ان اراکین پر فخر محسوس کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم ترغیب کی معاونت میں ووٹ دیا ہے۔ یہ یادگار ہم سب کے لیے بہت  
ف کرنا ضروری ہے جنہوں نے ہماری کمیونٹی کی حفاظت کے لیے  معنی رکھتی ہے اور ہمارے لیے ان لوگوں کی خدمات کا اعترا

 بیش بہا قربانیاں دی ہیں تاکہ ہمارے اور ان کے خاندان ان کی یادیں اپنے دلوں میں زندہ رکھیں۔" 

 1068لوکل   IAFFپال لی کومپٹے، صدر، برامپٹن پروفیشنل فائر فائٹرز،  −
 

-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور  700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

ی اور ماحولیاتی 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 ٹیکنالوج
 میاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کا

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.caپر مربوط ہو جائیں اور  انسٹاگرام  اور فیس بک ،ٹوئٹر

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 پرابجوت کینتھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 
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