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Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp (Fire and Emergency Services) Brampton 

được công nhận là Nhà Vô Địch Thế Giới 

Brampton Fire đoạt được nhiều danh hiệu hạng nhất tại cuộc thi quốc tế ở Alabama 

BRAMPTON, ONTARIO (ngày 5 tháng 2 năm 2020) – Tại cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố ngày 
hôm nay, các thành viên của Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp (Fire and Emergency Services) Brampton 
đã được công nhận bởi thành tích mang về huy chương vàng cho họ tại Cuộc Thi Thế Giới Thử Thách 
Tác Chiến Lính Cứu Hỏa (Firefighter Combat Challenge World Competition).  

Đội của Brampton – do cựu Vô Địch Thế Giới và Quận Trưởng, Peter Reid dẫn đầu – bao gồm năm 
Lính Cứu Hỏa Brampton; Katie Ross, Dan Palmer, Anthony Burch, Ryan Dosman và Ian Pringle, 
những người đã giành được vị trí thứ nhất trong một số cuộc đua cá nhân và đồng đội.  

Mỗi năm, các đối thủ từ khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc và Trung Đông đều đến tham dự sự kiện kéo dài 
nhiều ngày này với hy vọng mang về danh hiệu Vô Địch Thế Giới. Giải Vô Địch năm 2019 diễn ra tại 
Montgomery, Alabama vào tháng 10 năm 2019. 

Trước khi thi giải Thế Giới, đội cũng đã giành được một số danh hiệu tại cuộc thi FireFit quốc gia ở 
Oshawa vào tháng 9 năm 2019.  

Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton có lịch sử nhiều lần thành công tại các cuộc thi quốc gia và 
quốc tế. Với kế hoạch đào tạo cho năm 2020 đã trong quá trình triển khai, đội mong muốn tuyển thêm 
thành viên mới từ đội Brampton Fire và lặp lại thành công của năm ngoái. 

Điểm nổi bật 

 Katie Ross đã giành vị trí thứ nhất trong hạng mục Cá Nhân Nữ. 

 Danny Palmer và Katie Ross đã giành vị trí thứ nhất trong hạng mục Kết Hợp (Tandem) Đôi. 

 Katie Ross và Elissa Carvello (Vaughan) đã giành vị trí thứ nhất trong hạng mục Kết Hợp 
(Tandem) Nữ.  

 Katie Ross, Elissa Carvello (Vaughan) và Kelti May Nicol (Alberta) đã giành vị trí thứ nhất trong 
hạng mục Tiếp Sức (Relay) Đồng Đội Nữ. 

 Ian Pringle, Danny Palmer và Ryan Dosman đã giành vị trí thứ sáu trong hạng mục Đồng Đội 
Cá Nhân. 

 Ian Pringle và Danny Palmer giành được vị trí thứ chín trong hạng mục Kết Hợp (Tandem) 
Nam. 

Trích dẫn   

“Những thành tựu này là một minh chứng tuyệt vời cho sự nỗ lực vất vả và huấn luyện mà đội Cứu 
Hỏa và Khẩn Cấp Brampton của chúng ta thực hiện hàng ngày. Xin cảm ơn những người lính cứu hỏa 
của chúng ta vì sự cam kết xuất sắc và chúng tôi mong đợi được cổ vũ họ vào năm 2020.” 

-      Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 



 

 

  

“Đây là một ví dụ khác về cách Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton của chúng ta đã trở thành 
đội ngũ dẫn đầu có đẳng cấp thế giới trong ngành như thế nào. Cảm ơn vì đã làm cho người dân 
Brampton tự hào và xin gửi lời chúc mừng đến cả đội!” 

-      Rowena Santos, Ủy Viên Khu Vực & Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng  

“Đây là một kỳ tích ấn tượng đòi hỏi phải có sự rèn luyện, luyện tập, cam kết và cống hiến mãnh liệt để 
đạt được. Tôi tự hào về những thành tích to lớn của đội và lịch sử nhiều lần thành công của cơ quan 
trong những cuộc thi này.” 

-      Bill Boyes, Trưởng Lính Cứu Hỏa, Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 

chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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