
 

 

 

 
                      برائے فوری اجراء

  

 سٹی آف برامپٹن نے نارتھیمپٹن پارک کا نام بدل کر نارتھروپ پارک رکھ دیا ہے 
 

آج، سٹی آف برامپٹن نے کانسٹیبل جیفری نارتھروپ کے اعزاز اور یاد میں نارتھیمپٹن پارک کا نام    –( 2022اپریل  25برامپٹن، آن )
کو اپنی ڈیوٹی کے دوران ایک ہنگامی صورتحال  2021جوالئی   2باضابطہ طور پر تبدیل کرتے ہوئے نارتھروپ پارک رکھ دیا ہے، جو 

سر سال سے زیادہ عرصے تک خدمات  31ے ایک پولیس افسر کی حیثیت سے میں کاروائی کے دوران ہالک ہو گئے تھے اور انہوں ن
 تھیں۔  انجام دی

  

میں کورٹ سروسز سے کیا اور بعد میں ٹورانٹو پولیس  1989کانسٹیبل نارتھروپ برامپٹن کے رہائشی تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 
  میں بطور کانسٹیبل حلف اٹھایا تھا۔ 1999سروس کے لیے 

  

میئر پیٹرک براؤن نے کہا کہ "میں کانسٹیبل نارتھروپ کے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ اپنی دلی تعزیت کا اظہار کرتا اس حوالے سے 
ر قربانی کی یاد دہانی کراتا  ہوں اور اس پارک کا نام تبدیل کرنے کا حصہ بننے پر فخر محسوس کرتا ہوں جو ہمیں ان کی مثالی قیادت او

نے مزیہ کہا کہ "میں امید کرتا ہوں کہ جب ان کے خاندان کے لوگ اور دوست اس پارک میں جائیں گے، تو ان کی حسین  انہوںرہے گا۔" 
  یادیں تازہ ہو جائیں گی۔"

  

مارے اس افسر اور سراغ رساں کانسٹیبل جیف ٹورانٹو پولیس کے سربراہ، جیمز ریمر نے کہا کہ "اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہ
نارتھروپ کو ایسا شاندار خراج تحسین پیش کرنے پر میں ٹورانٹو پولیس سروس کی جانب سے، سٹی آف برامپٹن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا  

وگوں کو عوامی خدمت کی قدر کی "یہ پارک ان کے نام کو زندہ رکھے گا، ان کی یاد کو عزت بخشے گا اور ل ہوں۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ 
پہچان کرواتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ عمل ان کے خاندان، دوستوں اور پوری برامپٹن کمیونٹی کے لیے فخر اور خوشی کا مقام بھی 

  بنے گا۔"

  

م رکن رہے ہیں، جو سال سے زائد عرصہ سے برامپٹن کی کمیونٹی کے سرگر  20کانسٹیبل نارتھروپ اور ان کی اہلیہ، مارگریٹ، 
   اسکاؤٹس کینیڈا، برامپٹن لیکروس اور اسپیشل اولمپکس میں بھی شامل ہوئے ہیں۔

  

پیل ریجنل پولیس کے چیف نشان دورائیپاہ نے کہا کہ "اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے اس افسر اور سراغ رساں کانسٹیبل جیف 
امپٹن کی اپنی کمیونٹی کا بہت خیال رکھا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "نارتھروپ پارک ہماری نارتھروپ نے اپنے خاندان، دوستوں اور بر 

کمیونٹی اور پیل ریجنل پولیس کے ممبران کے لیے ایک خاص جگہ ہو گی، کیونکہ یہ ہمیں ہمیشہ اس بات کی یاد دہانی کراتا رہے گا کہ  
ف برامپٹن اور ریجن آف پیل کے ساتھ ان کی وابستگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سراغ رساں کانسٹیبل جیف نارتھروپ کون تھا۔ یہ سٹی آ

 " کی قربانی دینے کی بھی یاد دالتا رہے گا۔جیسی قیمتی چیز اپنی جان   ان کی جانب سے حفاظت اور خدمت کے لیے

  

لگن اور ایک پیار کرنے والے شوہر، باپ اور بیٹے  کانسٹیبل نارتھروپ کو کمیونٹی کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی، اپنی ٹیم کے لیے 
  کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے پسماندگان میں ان کی اہلیہ مارگریٹ، تین بچے برینن، سمانتھا اور مچل اور والدہ ڈیان شامل ہیں۔ 

  

  ۔ براہ کرم فوٹو کے لیے کریڈٹس سٹی آف برامپٹن سے منصوب کریں۔ پر دستیاب ہیں یہاں ڈراپ باکس آج صبح کے ایونٹ کی تصاویر 
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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  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا سٹی آف 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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