PARA SA AGARANG PAGPAPALABAS

Kinikilala ang Fire and Emergency Services ng Brampton bilang mga
Kampeon ng Mundo
Nanalo ang Brampton Fire ng maramihang first place titles at pandaigdigang
kompetisyon sa Alabama

BRAMPTON, ON (Pebrero 5, 2020) – Sa pagpupulong ng Konseho ng Lungsod sa araw na ito, ang
mga miyembro ng Fire and Emergency Services ng Brampton ay kilala para sa kanilang gold medal
performance sa Firefighter Combat Challenge World Competition.
Ang team ng Brampton – na pinangunahan ng dating Kampeon ng Mundo at District Chief, na si Peter
Reid – na binubuo ng limang mga Bumbero ng Brampton; sina Katie Ross, Dan Palmer, Anthony
Burch, Ryan Dosman at Ian Pringle, na naka-secure ng first place sa bilang ng indibidwal at pang-team
na tunggalian.
Bawat taon, ang mga magkakatunggali mula sa buong North America, Europa, Australia at sa Middle
East ay sumasali sa maramihang event sa araw sa pag-asa na maghahatid sa pinagmulan ng World
Champion title. Ang 2019 Kampeonato ay naganap sa Montgomery, Alabama noong Oktubre 2019.
Bago pumunta sa Worlds, nanalo din ang team ng bilang ng mga title sa National FireFit competition sa
Oshawa noong Setyembre 2019.
Ang Brampton Fire and Emergency Services ay may mahabang kasaysayan ng tagumpay sa
pambansa at pandaigdigang mga kompetisyon. Sa mga plano ng pagsasanay para sa 2020 na
nagpapatuloy na, inaasam ng team ang pag-recruit ng mga bagong miyembro para sa Brampton Fire
team at pag-ulit sa tagumpay sa nakaraang taon.
Mga Highlight







Nanalo si Katie Ross ng first place sa Female Individual category.
Nanalo nang first place sina Danny Palmer at Katie Ross sa the Coed Tandem category.
Sina Katie Ross at Elissa Carvello (Vaughan) ay nanalo ng first place sa Female Tandem
category.
Sina Katie Ross, Elissa Carvello (Vaughan) at Kelti May Nicol (Alberta) ay nanalo ng first place
sa Female Team Relay category.
Sina Ian Pringle, Danny Palmer at Ryan Dosman ay nanalo ng sixth place sa Individual Team
category.
Sina Ian Pringle at Danny Palmer ay nanalo ng ika-9 na place sa Men’s Tandem category.

Mga Quote
“Ang mga tagumpay na ito ay napakahusay na patunay ng pagsisikap at pagsasanay ng ating
Brampton Fire and Emergency team ay inilalagay bawat araw. Nagpapasalamat tayo sa ating mga

bumbero sa kanilang commitment sa pagiging napoakahusay at inaasahan ang pagpapasigla sa kanila
sa 2020.”
-

Patrick Brown, Mayor, Lungsod ng Brampton

“Ito ay iba na namang halimbawa kung paano ang ating Brampton Fire and Emergency Services ay
isang world-class leader sa industriya, Salamat na nagawa ninyong maging proud ang Brampton at
maligayang bati sa team”
-

Rowena Santos, Rehiyonal na Konsehal at Chair, Community Services

“Ito ay kahanga-hanggang feat na nangangailangan ng matinding pagsasanay, pag-ensayo,
commitment at dedikasyon na makamit. Ipinagmamalaki ko ang matinding mga nakamit at ang
mahabang kasaysayan ng tagumpay ng departamento sa mga kompetisyong ito.”
-

Bill Boyes, Hepe ng Fire, Brampton Fire at mga Serbisyo sa Emerhensya

-30Bilang isa sa napakabilis na lumalaking lungsod sa Canada, ang Brampton ay tahanan ng 650,000 tao at 70,000
negosyo. Ang mga tao ang nasa gitna ng lahat ng ginagawa natin. Napapalakas tayo ng ating diverse na mga komunidad,
hinihikayat natin ang pamumuhunan, at sinisimulan natin ang isang paglalakbay para pangunahan ang teknolohikal at
pangkapaligirang inobasyon. Nakipag-partner tayo para sa pag-unlad upang magtayo ng isang nakalulusog na lungsod na
ligtas, sustainable at matagumpay. Kumonekta sa amin sa Twitter, Facebook, at Instagram. Alamin ang higit pa
sa www.brampton.ca.
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