
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਨੇ 2019 ਦਾ ਜਰੋਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮਮੈੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰਦਿੱ ਤਾ 

ਆਪਣ ੇਛਿੇੇਂ ਸਾਲ ਰਿਿੱ ਚ, ਫੰਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱ ਚ ਪਦੈਾ ਿੋਏ ਜ਼ਚਰੇੀ ਡਰਨੇਟਰਸ ਨ ੰ  ਪਸ਼ੇ ਕੀਤਾ ਰਿਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਜ ਨ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫਾਇਰ/ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Fire/Life Safety Education 

Centre) ਦੀ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਿਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ (Brampton Fire and Emergency Services) ਦੇ ਚੀਫ 

ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਇਸ (Bill Boyes) ਨੇ ਜ਼ਚੇਰੀ ਡਰੇਨਟਰਸ (Zachary Drenters) ਨ ੰ  2019 ਦਾ ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ (George 

Hitchcock Memorial Endowment Fund) ਰਦਿੱ ਤਾ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਰਨਿਾਸੀ, ਜ਼ਚੇਰੀ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਬ੍ਣਨ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਪਰੋਿਰਾਮ ਰਿਿੱ ਚ 

ਿੰਬ੍ਰ ਕਾਲੇਜ (Humber College) ਰਿਿੱ ਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਡਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ।  

ਜ਼ਚੇਰੀ ਫਾਇਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣ ੇਜੋਸ਼ ਦਾ ਕਰੈਰਡਟ ਟੋਰੋਂਟੋ ਫਾਇਰ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ (Toronto Fire Services) ਰਿਿੱ ਚ 28 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ 

ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਰਿੇ ਆਪਣ ੇਰਪਤਾ ਨ ੰ  ਰਦੰਦਾ ਿੈ। 

$1,000 ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬ੍ਰਸਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਚੇਰੀ ਦੀ ਰਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ। 

 ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰਡ ਬ੍ਾਰੇ  

2014 ਰਿਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਨੇ ਸੁਰਿਿਾਸੀ ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ (George Hitchcock) ਦ ੇਸਨਮਾਨ ਰਿਿੱ ਚ ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ 

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਰਿਿੱ ਚ ਸੇਿਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ/ਲਾਈਫ 

ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Fire/Life Safety Education Centre) ਦੇ ਰਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਰਿਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਸੀ।  

ਇਸ ਬ੍ਰਸਰੀ ਿਾਸਤੇ ਯੋਿ ਿੋਣ ਲਈ, ਰਬ੍ਨੈਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਰਕ ਉਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱ ਚ ਰਰਿਣ ਿਾਲਾ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਨਾਿਰਰਕ ਿੋਿ ੇ(ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਿ ਿੋਿ)ੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ-ਸਬੰ੍ਰਿਤ ਪਰੋਿਰਾਮ ਰਿਿੱ ਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਡਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੋਿੇ।  

ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਮਆਦ 21 ਜਨਿਰੀ ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤਿੱਕ ਸੀ। ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਿੱਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ 

ਕਰੋ (click here) । 

ਿਿਾਲੇ 

“ਮੈਂ ਜ਼ਚੇਰੀ ਡਰੇਨਟਰਸ ਨ ੰ  ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਿਿਾਈ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਿ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੇ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ। ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਿੱ ਖ ਿੈ।” 

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

http://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/GH-Memorial-Fund/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/GH-Memorial-Fund/Pages/Welcome.aspx


 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਨ ੰ  ਜ਼ਚੇਰੀ ਡਰੇਨਟਰਸ ਨ ੰ  ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤ ੇਖੁਸ਼ੀ ਿੈ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਬ੍ਣਨ ਦਾ ਅਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 
ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਿ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਿੋਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਫਾਈਰਫਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤ ੇਰਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਬ੍ਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਿੱਖਣ ਿਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਅਿਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰਸਰੀ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿੀ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।” 

-       ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਇਸ (Bill Boyes) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਿਿਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਆਨ 

ਰਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਿਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਿੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਿੇ 

ਿਿਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜ੍ੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 
 

 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਿਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 

 
 

 
 
  
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

