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 معاونت کی پیشکش کرتی ہے مالیفائر فائیٹرز کے لیے  پرجوشبرامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز 
 

نے والے کسی مقامی طالبعلم کی جارج کیریئر تالش کربرامپٹن، آن: ہر سال، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، آگ بجھانے کی خدمات میں 

کے ذریعے مدد کرتی ہے۔ منتخب کردہ طالبعلم اس برسری سے حاصل ہونے والی  (George Hitchcock Bursary) ک برسریہچکا

  معاشی معاونت پوسٹ سیکنڈری ٹیوشن فیسوں کے لیے استعمال کرے گا۔

 

ایک کینیڈی  رہائش پزیرشروع ہو گیا ہے۔ درخواست دہندہ کو الزمی طور پر برامپٹن میں وقت اب  برسری کے لیے درخواستیں دینے کا

کے  کسی اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری ڈپلومہباشندہ )یا کینیڈا میں کام کرنے کے قابل( ہونا چاہیے، جو آگ بجھانے سے تعلق رکھنے والے 

پر جمع  firelife@brampton.caپر دستیاب ہیں اور الزمی طور پر  www.brampton.caدرخواست کے فارمز حصول کی کوشش کر رہا ہو۔ 

    کروائے جانے چاہیں۔
 

ہو جائے، بند ہو جائے گا۔ شارٹ لسٹ کیے مکمل پہلے درخواستیں موصول ہونے پر، جو بھی  30یا  2017مارچ  31جمع کروانے کا عرصہ 

کی برسری کی ادائیگی کیے  1,000گئے امیدواروں کا انٹرویو لیا جائے گا اور ایک درخواست دہندہ کو کورس میں اندراج کروانے پر $

 جانے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔  

 

قابل قدر کردار کو خراج  ےرج اور برامپٹن فائر میں اس کذریعے ہم جا "اس فنڈ کے انے کہ (Michael Clark) فائر چیف مائیکل کالرک

کے  وںزندہ رہے گا اور کئی نوجوان"فائر سروسز اور طلباء کی رہنمائی کرنے کا اس کا جذبہ  یش کرتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہاتحسین پ

 پر ترقی دینا جاری رکھے گا۔"  خوابوں کو ایندھن دیتا رہے گا اور فائر سروسز کو پسند کے کیریئر کے طور

 

کی ابتدائی رقم سے شروع کیا گیا تھا۔ اسکالرشپ کے لیے دی جانے والے رقم ہر سال  31,000یہ انڈومنٹ فنڈ عوامی چندے سے آنے والی $

 مختلف ہوتی ہے۔

 

ک ارج ہچکاکی معاونت کرنے کے لیے جے افراد میں فائر سروسز میں کیریئر ڈھونڈنے وال 2014برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے 

سال خدمات  33ک کی تعظیم میں ہے، جس نے برامپٹن فائر سروس میں ارج ہچکاج آنجہانیمیموریئل انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں الیا۔ یہ فنڈ 

 انجام دیں اور فائر/الئف سیفٹی ایجوکیشن ڈیویژن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔

 

 پر ای میل کریں firelife@brampton.caمالحظہ فرمائیں یا  http://www.bramptonfire.comے مزید معلومات کے لی
 

-30- 

 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

ا ٹرانسپورٹ ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalکا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

پر  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے ہے۔  ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایکWilliam Osler Health Systemہیلتھ سسٹم )

 پر فالو کریں۔ (Twitter)کو ٹوئٹر  CityBrampton@جائیں یا 

 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل

 کوآرڈینیٹرمیڈیا 

 سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 | 
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