
 

 

 

19 ਜਨਵਰੀ, 2018 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਬ੍ਣਨ ਦ ੇਇੱਛਕੁ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਵਵੱਤੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਜੋਰਜ ਵਹਚਕੋਕ ਬ੍ਰਸਰੀ (George Hitchcock Bursary) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਵਮਆਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ (Brampton Fire and Emergency Services), ਹਰ ਸਾਲ ਜੋਰਜ ਵਹਚਕੋਕ ਬ੍ਰਸਰੀ ਰਾਹੀਂ 
ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਸਰੀ ਤੋਂ ਵਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਫਲ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ 
ਪੋਸਟ-ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਵਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਵਬ੍ਨੈਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਹੋਵੇ (ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ)ੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ-
ਸਬ੍ੂੰ ਵਿਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਵਡਪਲੋਮਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ www.bramptonfire.com 'ਤ ੇ
ਉਪਲਬ੍ਿ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ firelife@brampton.ca 'ਤ ੇਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਆਦ 30 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਨ ੂੰ  ਜਾਂ 30 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤ ੇਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਵਹਲਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਚੁਣ ੇਗਏ 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੂੰ ਟਰਵਵਊ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਬ੍ਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  $1,000 ਦੀ ਬ੍ਰਸਰੀ ਲਈ ਚੁਵਣਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੱਿਾ ਕੋਰਸ ਵਵੱਚ 
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਦਾਨ (ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ) ਫੂੰ ਡ ਜਨਤਕ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ $31,000 ਤੋਂ ਵੱਿ ਦ ੇਮ ਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੂੰ ਡੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 
2014 ਵਵੱਚ ਜੋਰਜ ਵਹਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫੂੰ ਡ (George Hitchcock Memorial Endowment Fund) ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੂੰ ਡ 
ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਜੋਰਜ ਵਹਚਕੋਕ ਦ ੇਸਨਮਾਨ ਵਵੱਚ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਤਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਸਰਵਵਸ ਵਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ/ਲਾਈਫ 
ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਵਡਵੀਜ਼ਨ (Fire/Life Safety Education Division) ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮੱੁਖ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ ਸੀ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptonfire.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ firelife@brampton.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

ਹਵਾਲਾ: 

http://www.bramptonfire.com/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=firelife@brampton.ca
http://www.bramptonfire.com/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=firelife@brampton.ca


 

 

“ਇਹ ਬ੍ਰਸਰੀ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ (ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਵਖਆ) ਸਬ੍ੂੰ ਿੀ ਵਸੱਵਖਆ ਨ ੂੰ  ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰਜ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ 
ਵਵਰਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਵਰਸੇ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਪਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ।” 

-       ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਵਬ੍ਲ ਬ੍ੋਇਸ (Bill Boyes) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵੱਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਿਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

