
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 بنانے کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیےتر کو محفوظ  زنگ ریلوے کراس  
 سٹی آف برامپٹن آپریشن الئف سیور میں شمولیت اختیار کر رہا ہے  

 
سرفیس سسٹمز کے اشتراک سے برامپٹن  HUBآپریشن الئف سیور کینیڈا اور آج سٹی آف برامپٹن نے  –  (2021ستمبر  24برامپٹن، آن ) 

گو اسٹیشن پر ریلوے کو محفوظ تر بنانے کے حوالے سے نئے ڈیکل )عالمات و نشانات( سے پردہ کشائی کی ہے، جو کمیونٹی سیفٹی 
 کا ایک حصہ ہے۔   (Liveزند رہیں ) (، (Listenسنیں   (،(Lookدیکھیں  :پروگرام

 
 کی وجہ سے درجنوں کی تعداد میں کینیڈا کے رہائشی جانبحق یا شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ کے واقعات ہر سال ریلوے کراسنگز پر ٹکرأو 

میونسپیلٹیوں کے ساتھ مل کر ایسے مقامات کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر ریلوے کو محفوظ تر بنانے کے حوالے سے   آپریشن الئف سیور
 ڈیکل نصب کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریل کراسنگ کے ارد گرد چوکس اور باخبر رہنے کی یاددہانی کرائی جا سکے۔ 

 
چوکس رہنے کی ضرورت سے  وں اور ڈرائیوروں کو ریلوے کراسنگ کے ارد گرد پیدل چلنے والوں، سائیکل سواران ڈیکلز کا مقصد 

یہ ڈیکل ایک قسم کے تھرموپالسٹک   زیادہ آگاہ کر کے کراسنگ کے مقامات پر رونما ہونے والے افسوسناک واقعات کی روک تھام کرنا ہے۔
 ہ حد تک بڑھا دیں گے۔ مواد سے بنے ہوئے ہیں جو فٹ پاتھوں کے نشانات کی زندگی کو زیادہ سے زیاد

 
 برامپٹن کی روڈ آپریشنز ٹیم شہر میں موجود ریل کراسنگ کے آٹھ عدد مقامات پر یہ ڈیکل نصب کرے گی، جن میں درج ذیل شامل ہیں:

 مل اسٹریٹ اور ریل روڈ اسٹریٹ پر چار عدد ڈیکلز کی تنصیب؛ اور    •

 جیمز اسٹریٹ اور جانز اسٹریٹ پر چار عدد ڈیکل کی تنصیب۔  •
 

 مالحظہ کریں۔ operationlifesaver.caآپریشن الئف سٹار کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 
 

 
 اقتباسات  

"برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے۔ مجھے آپریشن الئف سیور کے ساتھ شراکت داری کرنے پر فخر ہے کیونکہ اس اہم کام  
سے ریلوے کراسنگ کے ارد گرد موجود مقامات پر عوام کو چوکس رہنے کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینے میں مدد ملے۔ یہاں تک کہ  

بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اقدام اور یہ ڈیکل پوری کمیونٹی کے لیے میں آگاہی پیدا کریں  صرف ایک المیہ
 " گے۔

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

زیادہ بہتر طور  آپریشن الئف سیور کے ساتھ اس شراکت داری کا مقصد عوام کو ریلوے کراسنگ کے ارد گرد کے مقامات پر خطرات سے  "
ر  پر آگاہ کرنا اور زندگیاں بچانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حفاظت ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے او

 "یہ بات لوگوں کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے زیادہ بہتر طور پر آگاہ رہیں۔

 ، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -
 

"سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں اور پوری کمیونٹی کی فالح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ آپریشن الئف سیور کے ساتھ یہ شراکت داری  
چلنے والوں، سائیکل سواروں اور دیگر گاڑیوں کی حفاظت میں مدد فراہم کرنے کے  برامپٹن میں تمام ریلوے کراسنگز کے ارد گرد پیدل 

 لیے انتہائی اہم ہے۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 

https://www.operationlifesaver.ca/
https://www.operationlifesaver.ca/


 

 

پر رونما ہونے والے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں اور یہ ہر متاثرہ خاندان اور دوستوں کے عالوہ   زاس پورے ملک میں ریلوے کراسنگ"
ریلوے مالزمین، فوری امدادی اداروں اور کمیونٹیز کو برابر طور پر متاثر کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد عوام کو ریل کراسنگز کے ارد  

ر پر آگاہ کرنا ہے، جس سے امید ہے کہ قیمتی جانیں بچیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آہستہ  گرد موجودہ ممکنہ خطرات سے زیادہ بہتر طو
ہو جائیں، اپنی دونوں جانب دیکھیں، ٹرینوں کے قریب آنے کے بارے میں جانیں اور ریلوے کے انتباہات کے تمام نشانات اور اشاروں کی 

 تعمیل کریں۔"

 ئف سیور کینیڈا سارہ مائیز، نیشنل ڈائریکٹر آف آپریشن ال -

 
 

-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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