
 

 

 
21 ਜਨਵਰੀ, 2019                     

 
 

ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਬਣਨ ਦ ੇਇੱਛੁਕ ਵਵਅਕਤੀ ਹਣੁ ਜਰੋਜ ਵਹਚਕਕੋ ਬਰਸਰੀ (ਵਜੀਫ)ੇ ਲਈ  
ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹੋਵੋਗੇ ਵਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਵਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨ ੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਸਰੀ (ਵਜੀਫਾ) ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਜੋਰਜ ਵਹਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਮੈਂਟ ਫੂੰਡ (George Hitchcock Memorial Endowment Fund), ਵਜਸਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਜੋਰਜ ਵਹਚਕੋਕ 

ਬਰਸਰੀ (George Hitchcock bursary) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 21 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਹਰ ਸਾਲ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਕੈਰੀਅਰ 

ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਇੱਛੁਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜੋਰਜ ਵਹਚਕੋਕ ਬਰਸਰੀ (ਵਜੀਫੇ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰ ਬਰਸਰੀ (ਵਜੀਫੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਵਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਸ਼ਰਤਾਂ 
 

ਵਬਨੈਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਨਾਗਵਰਕ ਹੋਵੇ (ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ)ੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ-
ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵੱਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਵਡਪਲੋਮਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ।  
 

ਪਰਵਕਵਰਆ 

 

ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ www.bramptonfire.com ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ firelife@brampton.ca ਤ ੇਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਅਰਜੀ ਦੀ ਵਮਆਦ 30 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਚੁਣ ੇਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੂੰ ਟਰਵਵਊ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  $1,000 ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦੀ ਬਰਸਰੀ (ਵਜੀਫੇ) ਲਈ ਚੁਵਣਆ ਜਾਵੇਗਾ, 
ਵਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸੱਧਾ ਕੋਰਸ ਵਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ ਨੇ 2014 ਵਵੱਚ, ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਜੋਰਜ ਵਹਚਕੋਕ (George Hitchcock), ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਸਰਵਵਸ ਵਵੱਚ ਸੇਵਾ ਵਦੱਤੀ ਸੀ, ਦ ੇਸਨਮਾਨ ਵਵੱਚ ਜੋਰਜ ਵਹਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫੂੰ ਡ (George Hitchcock Memorial 

Endowment Fund) ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ/ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਵਡਵੀਜਨ (Fire/Life Safety Education Division) 

ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮੱੁਖ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਹੀ 
ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਵਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਫਾਇਰ ਸਰਵਵਵਸਜ ਵਵੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ।  

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

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


 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ ਨ ੂੰ  ਫਾਇਰ ਸਰਵਵਵਸਜ ਵਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਮਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਜੂੰ ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ, ਵਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਜੋਰ ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ 
ਯੋਗ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲਆਉਣ, ਇੱਕਜੁੱ ਟ ਟੀਮ ਦਾ 
ਵਹੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਮਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਜੋਰਜ ਵਹਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫੂੰ ਡ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਚੇਅਰ, ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸਰਵਵਵਸਜ 

 

“2014 ਤੋਂ, ਇਹ ਬਰਸਰੀ (ਵਜੀਫਾ) ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋਰਜ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਲਈ ਵਵਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰੂੰ ਪਰਾ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ ਚੀਫ ਵਬਲ ਬੋਏਸ (Bill Boyes) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵੱਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵੱਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥ ੇਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੂੰ  Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਵਨਕਾ ਦੱੁਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਐਨਗੈਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਵਜਕ ਕਵਮਉਵਨਕੇਸ਼ਨ  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

