
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 سٹی آف برامپٹن کی فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو تنوع، مساوات اور شمولیت کے حوالے سے 

 ایوارڈ سے نوازا گیا ہے قومی اس کے شاندار کام پر   
 

کو کینیڈین ایسوسی ایشن آف فائر  (  (BFESاینڈ ایمرجنسی سروسزرامپٹن فائر اس ہفتے کے دوران ب  –(  2021ستمبر  15برامپٹن، آن )
کا ایوارڈ برائے ایکوئٹی، ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن عطا کیا گیا ہے۔ اس نئے ایوارڈ کے ذریعے     2021کی جانب سے   (CAFC)چیفس  

ملک بھر کی فائر سروسز میں اس بات کو   صنعت کے رہنماؤں کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے اور اس کام کا جشن منایا جاتا ہے جو 
 یقینی بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ان میں کینیڈا کی متنوع آبادی کی عکاسی ہو۔ 

 
برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ثقافتی قبولیت اور افہام و تفہیم پر مبنی ایک ایسی افرادی قوت قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے جو اس   

کے لیے   BFESکمیونٹی کی بھرپور عکاسی کرتی ہو جس کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کرتی ہے۔  تنوع، مساوات اور شمولیت میں اضافہ 
فائر ماسٹر پالن   2025-  2021ہے اور کونسل میں یہ ایک بنیادی توجہ کا شعبہ ہے جو برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ایک اہم ترجیح 

یعنی موجودہ افرادی قوت کے اندر تعلیم  -پر عمل درآمد کی توثیق کرتا ہے۔ اس پالن میں توجہ کے دو اہم شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے 
دا کرنے کی ضرورت پر زور دینا اور متنوع، مشمول اور مساوی مواقع فراہم کرنے والی ایک ایسی فائر سروس کی  کی فراہمی اور آگاہی پی 

 تعمیر کے لیے بھرتی کے اختراعی طریقوں اور کثیر ثقافتی کمیونٹی کی وابستگی کو یقینی بنانا۔ 
 

نے محکمے کے اندر تنوع، مساوات   BFESکی قیادت میں فائر چیف بل بوئیز کی شبانہ روز کاوشوں اور ڈویژن چیف راوجوت چھتوال  
 اور شمولیت میں اضافے کی حمایت کے لیے حکمت عملی کا ایک منصوبہ تشکیل دیا ہے: 

متعدد کمیونٹی اسٹیک ہولڈرز، کمیونٹی تنظیموں، غیر منافع بخش تنظیموں، ثقافتی اور عقائد پر مبنی تنظیموں کے ساتھ مشاورت،   •

 ایک سلسلے کے ذریعے تربیتی مواقع کے 

• BFES   ٹیم کے اندر ثقافتی آگاہی اور افہام و تفہیم میں اضافہ اور بھرتی کی ایک ایسی حکمت عملی تیار کرنا جو روایتی

 رکاوٹوں کو عبور کرتی ہو 

منسلک ہو   اور افرادی قوت کو بڑھانے اور اسے برامپٹن کی متنوع آبادی کی زیادہ عکاس بنانے کے لیے اہم کمیونٹیز کے ساتھ •

 کر تنوع، مساوات اور شمولیت کی حمایت کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ 

برامپٹن متنوع کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے جس پر ہمیں فخر ہے اور ہم اس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ طویل  
اب کر رہا ہے اور اس میں آگے بڑھنے سے مستقبل کی ایک ایسی افرادی قوت کی بنیاد رکھنے میں ہمیں   BFESمدتی اہداف اور جو کام 

 مدد ملے گی جو کمیونٹی کی حفاظت اور بہبود کی حمایت جاری رکھتے ہوئے اس کمیونٹی کی بھرپور عکاسی کرے گی۔ 
 

 اقتباسات  
 

لیے عزم ہونے پر برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی پوری ٹیم کو   "تنوع، مساوات اور شمولیت کے شعبوں میں جاری بہتری کے 
مبارکباد کی مستحق ہے۔ برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل ایک گلدستے کی مانند ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے تنوع کا جشن 

چیت کر کے شمولیت کے عمل کو فروغ دیں۔ مجھے  منائیں اور تمام گروپوں کے ساتھ زیادہ مٔوثر طریقے سے وابستہ ہو کر اور بات 
BFES   کے اس کام پر فخر ہے جو وہ برامپٹن کی کمیونٹیز کے ساتھ منسلک ہو کر طویل مدتی بڑھوتری اور نشوونما کے لیے جاری

 رکھے ہوئے ہیں۔"
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
مجھے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی جانب سے کیے جانے والے کام اور ترقی اور تعلیم کے لیے ان کی مسلسل لگن پر بہت  "

ٹیم کو تنوع، مساوات اور شمولیت کے حوالے سے ایک پیش کار کے طور پر   BFESفخر ہے۔ جیسا کہ اس ایوارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ 
تسلیم کیا گیا ہے۔ سروس میں بامقصد تبدیلی النے کے اس عزم اور آگاہی، تعلقات استوار کرنے اور تعلیم میں مسلسل سرمایہ کاری مستقبل  

 ۔"میں ٹیم، صنعت اور ہماری کمیونٹی کو کامیابی کے لیے تیار کرے گی
 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1ووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز ر -

 
"ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیم کی جانب سے تنوع، مساوات اور شمولیت کا عزم ہی انہیں صنعت اور ہماری کمیونٹی 

ہم جانتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں تنوع، مساوات اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے بامعنی  کے رہنماؤں کے طور پر منفرد کرتا ہے۔

ہم ایک ایسی تنظیم کو چال سکتے ہیں جو زیادہ اختراعی، حکمت عملی پر مبنی اور اس کمیونٹی کی عکاس ہو   –اقدامات کے ذریعے ہی 



 

 

فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی سربراہی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں سکتی ہے، جس کی وہ خدمت پر مامور ہے۔ میں اپنی برامپٹن 

 "نے اس پر مسلسل کام کیا اور ہمارے شہر اور فائر سروسز کو فروغ دینے میں بھرپور کردار ادا کیا۔

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
 

"CAFC   کا پہال ساالنہ ایکویٹی، ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن ایوارڈ حاصل کرنے پر برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروس کو مبارکباد۔ اس ایوارڈ
کا مقصد نہ صرف اس شاندار برتری کا جشن منانا ہے بلکہ اسے ملک بھر میں بانٹنا بھی ہے۔ قارئیں مکمل کیس اسٹڈی کے عالوہ دیگر  

  اس عظیم کام کو شیئر کرنے کے لیے شکریہ۔"   www.cafc.ca. الحظہ کریں:  مواد یہاں پر م
 کینیڈین ایسوسی ایشن آف فائر چیفس  -
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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
،  ٹوئٹرمیاب 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

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  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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