
 

 
 

 

 

میں سیالب کے ہنگامی ردعمل کے   کے عالقےبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی جانب سے چرچ ویل 
 بعد اب بحالی کے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے

  

آج، سٹی آف برامپٹن کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے انسیڈنٹ کمانڈر، فائر چیف بل بوائز   – (2022فروری  23برامپٹن، آن )
نے بتایا ہے کہ چرچ ویل ایریا میں سیالب کے ردعمل کی کاروائیوں کے بعد اب عالقے اور رہائشیوں کی بحالی کا مرحلہ شروع 

 کیا جا رہا ہے۔ 
 

 گھروں کو واپس جانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ آج چرچ ِول کے عالقے کے تمام رہائشی اپنے 
 

سٹی کی پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ ٹیم اور برامپٹن کا ایمرجنسی منیجمنٹ آفس بحالی کی کارروائیوں کو جاری رکھے گا جس 
راہم  میں برف کو ہٹانے، صفائی کی کوششیں اور ضروری یوٹیلیٹی سروسز کو مربوط کرنے کے عالوہ مقامی رہائشیوں کو مدد ف 

 کرنا بھی شامل ہے۔ 
 

چرچ ویل برج گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے بند ہے اور کریڈٹ ویو روڈ صرف مقامی ٹریفک کے لیے کھال ہے۔ چرچ ویل پارک ساؤتھ اس  
ب  وقت بند ہے اور سٹی کا پارکس کا عملہ اس عالقے کی بحالی کے منصوبے پر کریڈٹ ویلی کنزرویشن کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ خرا

 شدہ سڑکوں اور شولڈرز کی مرمت کا کوئی بھی ضروری کام گرمیوں کے مہینوں میں ہو گا۔ 
 

آنے والے دنوں میں مزید بارش کی پیش گوئی نہیں کی گئی، تاہم موسم کے انداز کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی 
 وں اور ان سے متعلقہ کسی قسم کے اثرات کا بغور جائزہ لیں۔ کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی میں کسی قسم کی تبدیلی

 
( پروگرام کے ذریعے ممکنہ مالی امداد کے لیے عالقے کا جائزہ لینے کے  DRAOڈیزاسٹر ریکوری اسسٹینس فار اونٹورینز )

 لیے ایک صوبائی ڈیزاسٹر اسسٹینس ٹیم کل نقصان والے عالقوں میں موجود ہو گی۔
 

نی پارٹنر تنظیموں ریجن آف پیل، پیل ریجنل پولیس، کریڈٹ ویلی کنزرویشن، الیکٹریکل سیفٹی اتھارٹی،  سٹی آف برامپٹن اپ
اینبریج، الیکٹرا، ہمارے کمیونٹی پارٹنرز گلوبل میڈیک اور خالصہ ایڈ اور معاون کنٹریکٹرز کا اس ہنگامی صورتحال کے دوران  

 ہے۔  ان کی جانب سے بھرپور مدد کے لیے شکریہ ادا کرتا 
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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