
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 برامپٹن کے فائر چیف، بل بوئیز کو کینیڈا کے فائر چیف آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے 
 

ایسوسی ایشن آف فائر  ینیڈین کے چیف بل بوئیز کو ک(  (BFESآج برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  –(  2021ستمبر  13برامپٹن، آن )
اور فائر انڈر رائٹرز سروے آف کینیڈا کی جانب سے فائر چیف آف دی ایئر کا ایوارڈ عطا کیا گیا ہے۔ اس ساالنہ پروگرام    (CAFC)چیفس

 کے ذریعے کینیڈا بھر سے فائر سروسز کے شعبے میں شاندار خدمات سر انجام دینے والوں کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ 
 

چیف بوئیز نے فائر فائٹنگ کے شعبے میں کام کا آغاز برامپٹن سے کیا تھا، جہاں پہلے انہوں نے بطور فائر فائٹر اور اس کے بعد کیپٹن 
سے فائر چیف کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور محکمہ   2017کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ وہ برامپٹن میں 

ء اور تعلیم کے لیے کوشاں رہے ہیں اور اس کے عالوہ وہ فائر سیفٹی اور سروس کے اعلٰی ترین معیار کے حصول کے  کے مسلسل ارتقا
لیے بھی پرعزم ہیں۔ مسلسل ترقی کے ایک مضبوط حامی ہونے کے طور پر، چیف بوئیز فائر سروسز میں تنوع، مساوات اور شمولیت کو  

ہیں اور اس کام کو وہ عوام کے لیے جاری تربیتی مواقع اور ورچوئل کیریئر انفارمیشن کی   بہتر بنانے کی اہمیت کے بارے میں پرجوش
 نشستوں کے ذریعے عملی جامہ پہنانے کی کاوشوں میں مصروف رہتے ہیں۔

 
کردار ادا کیا  کی عالمی وباء کے آغاز سے ہی چیف بوئیز نے اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے کمیونٹی کی قیادت میں اہم  19-کووڈ  

ہے، انہوں نے فائر چیف کے طور پر اپنے کردار کے لیے پرعزم رہتے ہوئے شہر کی ایمرجنسی منیجمنٹ رسپانس ٹیم میں بھی قائدانہ  
 کردار ادا کیا ہے۔   

 
چیف بوئیز اختراع کے فروغ کے حوالے سے ایک حقیقی چیمپئن ہیں اور محکمہ کے فائر ماسٹر پالن کے ذریعے کامیابی کے حصول کے  

کے فرنٹ الئن   BFESاور شہر کو اعلٰی مقام پر کھڑا کرنے کے لیے مسلسل کام کرتے ہیں۔ اس سال برامپٹن سٹی کونسل نے  BFESلیے 
پر بجلی سے چلنے والے فائر ٹرک کے منصوبوں کی منظوری دی، جس سے برامپٹن کے گرین ہاؤس   پمپر کی جگہ ایک مکمل طور 

    گیسوں کو کم کرنے اور ایک گرین سٹی ہونے کے مقصد کے حصول میں مدد ملے گی۔
 

ہے اور ان کو شہر کی قیادت  چیف بوئیز کارپوریشن کے ایک پُرعزم اور قابل احترام رکن ہیں، جن کو کونسلر رووینا سینتوس نے نامزد کیا 
اندرونی طور پر اور کمیونٹی میں بھی، جن میں  -کی پوری ٹیم  اور ان کے بے شمار رفقائے کار کی جانب سے مکمل حمایت حاصل ہے 

 پیل ریجنل پولیس چیف، نشان دورائیپا بھی شامل ہیں۔
 
 

 اقتباسات  
 

"چیف بوئیز کو مبارک ہو اور وہ اس ایوارڈ کے حقیقی طور پر مستحق ہیں۔ وہ ہماری لیڈرشپ ٹیم کے ایک قابل قدر رکن ہیں، اور ہر اس  
کام کے لیے وقف شدہ ہیں جو ایک چیف کا کردار مجسم ہونا چاہیے؛ وہ ایک کمیونٹی بلڈر، حفاظت و تحفظ کے ایک چیمپئن، ایک اختراعی  

سے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو آگے کی سوچ پر تیار کیا ہے، آج   2017ند رہنماء بھی ہیں۔ چیف بوئیز نے مفکر اور دردم
 ہمارے پاس جو جدید ٹیم موجود ہے یہ سب ان کی مرہون منت ہے اور ہم ان کے جاری عزم پر ان کی ستائش اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔"

 ٹن پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپ  -
 

"کڑے وقت میں جب کمیونٹی کو اشد ضرورت ہوتی ہے، تو چیف بوئیز کمیونٹی کی مسلسل قیادت اور اپنے فرائض کی بجا آوری میں  
ہمیشہ توقعات سے بہت آگے جاتے ہیں۔ فائر سروسز میں وہ جدت طرازی کے ایک سرکردہ رہنماء ہیں اور ایک ایسی ٹیم کی تعمیر کے  

بوط اور آگے کی سوچ کی حامل ہو۔ برامپٹن ٹیم، اپنے ساتھی کمشنروں اور کمیونٹی کے ساتھ اشتراک عمل  لیے وقف ہیں جو جامع، مر
 " اختیار کرنے کے حوالے سے ان کا یقین ہی انہیں ایک سچے رہنماء کے طور پر دوسروں سے ممتاز و منفرد کرتا ہے۔ 

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

ے  "چیف بوئیز ایک مثالی رہنماء ہیں جو ہمت، اعتماد، ہمدردی اور دیانتداری کی ہماری اداراہ جاتی اقدار کو باہم مربوط کرتے ہیں۔ وہ آگ 
برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی پوری ٹیم کو اپنی صنعت میں ایک رہنماء اور  کی سوچ رکھنے والے شخص ہیں اور انہوں نے 

 کمیونٹی کے معتبر ارکان کے طور پر کھڑا کیا ہے۔ مبارک ہو چیف!" 
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 



 

 

اعلٰی معیار پر پورا اترے ہیں اور اس سے بہت آگے گئے ہیں۔ "فائر چیف کی حیثیت سے، چیف بوئیز ہمیشہ اپنے فرائض کی تکمیل میں 
کی آمد کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے کردار کو دل سے قبول کیا اور ایک مضبوط اور دردمند رہنماء کے طور پر شاندار   19-کووڈ

ز تھا۔ میں پیل ریجنل پولیس سمیت دیگر  کارکردگی کا مظاہرہ کیا جو مکمل طور پر کمیونٹی کے تحفظ اور فالح و بہبود کی حمایت پر مرکو 
ایمرجنسی سروسز شراکت داروں کے ساتھ ان کے مشترکہ کام کو نہایت اہمیت دیتا ہوں۔ اس اعزاز کا ان سے بڑھ کر دیگر کوئی شخص  

 مستحق نہیں ہو سکتا تھا۔"
 نشان دورائیپا، چیف، پیل ریجنل پولیس  -

 
کے فائر چیف آف دی ایئر کیریئر اور کمپوزٹ ڈیپارٹمنٹس کے طور پر تسلیم کرنے پر ہمیں فخر ہے۔ ایک فائر   2021"چیف بل بوئیز کو 

چیف کے کردار کے طور پر پہلے ہی ذاتی اور پیشہ وارانہ برتری کے ایک بہت اعلٰی معیار کی ضرورت ہے۔ فائر چیف آف دی ایئر 
ں جو پہلے سے متعین شدہ ایک اونچے ہدف سے بہت اوپر اور اس سے آگے جاتی  ایوارڈ کے لیے، ہم ایسی خصوصیات تالش کرتے ہی 

ہوں۔ اس طرح کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے ہم سب کو امکانات سے بھرے ایک ایسے بہتر مستقبل کی جانب رواں دواں ہونے میں  
سروسز اور سٹی آف برامپٹن کو مبارکباد۔ ہم آپ سب   ترغیب ملتی ہے، جو چیف بوئیز کرتے ہیں۔ چیف بوئیز، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی

 کی کاوشوں کی قدر کرتے ہیں" 
 چیف جان میک کینری، پریزیڈینٹ کینیڈین ایسوسی ایشن آف فائر چیفس، ِوسلر فائر چیف  -

 
دی ایئر کے طور پر  فائر انڈر رائٹرز سروے آف کینیڈا کی جانب سے فائر چیف آف اور  ) (CAFC"کینیڈین ایسوسی ایشن آف فائر چیفس  

اس کردار میں میری کامیابی مکمل طور پر برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیم کی   ایک شاندار اعزاز ہے۔ میرے لیے تسلیم کیا جانا
ہماری  جاری حمایت اور کامیابی کی مرہون منت ہے۔ مجھے اس پر بہت فخر ہے، جو ہم نے اجتماعی طور پر حاصل کیا ہے اور برامپٹن، 

 فائر سروس اور ہماری شاندار کمیونٹی کی خدمت کرنا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔" 
 بل بوئیر، چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  -

 
 

-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 

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
،  ٹوئٹرندانہ 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 م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک

 
 

 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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