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 جرمنی میں فائر

 فائٹر مین /

وومین بنیں!

ٹاسکس

 جرمنی میں فائر بریگیڈ ایک ریاستی امدادی تنظیم ہے۔ یہ گاؤں اور شہروں کی

 طرف سے منظم کی جاتی ہے اور رصف بطور انسانی حقوق

کے ٹاسکس رکھتی ہے 

ان ٹاسکس میں شامل ہیں:

Í آگ بجھانا

Í حادثات کی صورت میں تکنیکی مدد کرنا

Í خطرناک سامان کے حادثات کی صورت میں مدد کرنا

Í انسانوں اور جانوروں جانیں بچانے

Í ماحول اور امالک کا تحفظ کرنا

Í آفت آنے کی صورت میں مدد کرنا

Í ابتدائی طبی امداد پہنچانا

 فائر بریگیڈ قطع نظر قومیت، مذہب، جنس اور شہرت کے متام لوگوں کی

 مدد کرتی ہے۔ ہنگامی حاالت میں جس شخص کو سب سے پہلے اس کی

 رضورت ہوتی ہے اُسے سب سے پہلے مدد ملتی ہے۔ اس کے لئے فائر

 بریگیڈ کو جرمنی میں اعلی ترین سامجی وقار

اور اعتامد حاصل ہے۔



 رضاکارانہ فائر بریگیڈ کے لئے

داخلے کی رشائط

 فائر بریگیڈ کے رضاکار ارکان رضاکارانہ رکنیت کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریاں

انجام دینے کے پابند ہیں۔ 

 رضاکار فائر بریگیڈ کو رکنیت کیلئے مندرجہ ذیل تقاضوں

کا پورا کرنا رضوری ہے:

یوتھ فائر بریگیڈ کے لئے:

Í  کم از کم عمر 6 سال

آپریشن ڈپارٹمنٹ کے لئے:

Í کم از کم عمر 16 سال

Í جرمن زبان میں اچھی مہارت

Í ذہنی اور جسامنی کارکردگی

Í رسوس میں باقاعدگی سے شمولیت اختیار کرنا

Í بنیادی تعلیم میں کامیاب رشکت

Í ہر سال میں 40 گھنٹے کی تربیت

Í مزید تعلیم میں رشکت

 پیشہ ورانہ فائر بریگیڈ کے لئے

داخلے کی رشائط

 پیشہ ورانہ فائر بریگیڈ کے لئے درخواست دہندگان کو تربیت کے لئے

 ایک انتخابی عمل سے گزرنا ہوتا ہے، جو عام طور پر دو سال

پر مبنی ہوتا ہے۔

)ThürFwLA-PO( تھورنگین فائر بریگیڈ، ٹریننگ اور امتحان ریگولیشنز 

 کے تحت درمیانی تعیناتی عملے کی طرف سے فائر فائائٹنگ رسوس کے

مندرجہ ذیل تقاضوں کا پورا کرنا رضوری ہے: 

Í سو رسوس کی تقرری کے لئے قانونی تقاضوں کا پورا ہونا

Í بھرتی کے دن 32 سال سے زائد عمر کا نہ ہونا

Í ثانوثانوی یا اس کے مساوی تعلیم

Í فائر فائٹر بننےکے لئے مناسب پیشہ ورانہ تربیت

Í رسکاری میڈیکل رپورٹ کے مطابق فٹنس

Í کالس بی کا ڈرائیونگ الئسنس

Í ،فٹنس کا ایک ٹسٹ پاس کرنا، جس میں سپورٹ کی عملی  

تحریری اور زبانی مہارت کا امتحان لیا جاتا ہے۔

 اعلی اور اونچی فائر فائائٹنگ رسوس میں سینرئ تعیناتی عملے کے لئے،

ThürFwLAPO کے مطابق مختلف قواعد الگو ہوتے ہیں۔

۔۔۔

فائر بریگیڈ کا ڈھانچہ

 تھورنگین میں فائر بریگیڈ اس طرح سے منظم ہے، کہ یہ 112 ایمرجنسی

 کال سے خربدار کرنے پر 10 منٹ بعد مدد کر سکتی ہے۔ اس مقصد کے لئے

 ملک بھر میں فائر سٹیشنوں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے۔ ان کاموں کو متام

گاؤں اور شہروں میں فعال کرنے کے لئے موجود ہے:

رضاکارانہ فائر بریگیڈ کو تقسیم کیا گیا ہے:

Í یوتھ فائر بریگیڈ

Í آپریشن ڈیپارٹمنٹ

Í عمر اور رضاکار ڈیپارٹمنٹ

 رضاکارانہ فائر بریگیڈ اپنے کام کو رضاکارانہ طور پر ادا کرتے ہیں۔ اپنے فری

 ٹائم میں وہ باقاعدگی سے ہنگامی حالتوں کے لئے مشق کرتے ہیں اور رصف

 ہنگامی صورت حال میں خربدار کئے جاتے ہیں۔ انہیں الزمی طور پر کم سے

 کم بنیادی تربیت اور اگر رضوری ہو تو مزید تربیت حاصل

کرنا رضوری ہے۔

میونسپل فائر بریگیڈ 

رضاکار فائر بریگیڈ پیشہ ورانہ فائر بریگیڈ 


