
 

 

 

 2017اکتوبر  30

 ورکشاپس کی مدد سے اپنا مستقبل روشن کریں کے لیے پیش کی جانے والی نوجوانوں

کیا آپ سٹی آف برامپٹن کو کسی جزووقتی یا موسم گرما کی مالزمت کے لیے درخواست دینے کا ارادہ رکھتے  :برامپٹن، آن
دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کے لیے پیش کی جانے والی وقتی یا موسمی مالزمتوں میں  سٹی کی جزواگر ایسا ہے، تو ہیں؟ 

 ورکشاپس میں رجسٹر ہو جائیں۔ 

ایک گھنٹہ پر مشتمل ان ورکشاپس میں مالزمت کے متالشی طلباء کو درکار مہارتوں اور تجربہ کے بارے میں مفید معلومات 
ویو کے لیے درکار مہارتیں اور مالزمت کے نویسی، انٹر( resume)ریزومے : فراہم کی جائے گی۔ عنوانات میں شامل ہیں

 حصول کے لیے مفید مشورے؛ تاکہ طلباء اپنی پہلی مالزمت کے حصول کی راہ پر کامیابی سے گامزن ہو جائیں۔ 

   نومبر سے ِجم آرچڈیِکن، ارنز کِلف اور کِرس گبسن کے تفریحی مراکز میں ان ورکشاپس کا آغاز ہو رہا ہے۔ 7مورخہ 

  (عمر+ 14)( مہارتیں اور توقعات) Skills and Expectations: 1 ورکشاپ نمبر

 5:30 - 4:30شام  -بروز منگل  2017نومبر  7 -ِجم آرچڈیِکن 
  7:30 - 6:30شام  -بروز بدھ  2017نومبر  8 -ارنز کِلف 

  5:30 - 4:30شام  -بروز جمعرات  2017نومبر  9 -کِرس گبسن 

   (عمر +14( )ریزومے اور انٹرویو کی تیاری) Resume and Interview Preparation: 2 ورکشاپ نمبر

 5:30 - 4:30شام  -بروز منگل  2017نومبر  21 -ِجم آرچڈیِکن 
  7:30 - 6:30شام  -بروز بدھ  2017نومبر  22 -ارنز کِلف 

  5:30 - 4:30شام  -بروز جمعرات  2017نومبر  23 -کِرس گبسن 

  (عمر+ 14( )کام پر جانا ِمل کر سیکھیں) Learning to Work Together: 3 ورکشاپ نمبر

 5:30 - 4:30شام  -بروز منگل  2017دسمبر 12 -ِجم آرچڈیِکن 
 7:30 - 6:30شام  -بروز بدھ  2017دسمبر  13 -ارنز کِلف 

 5:30 - 4:30شام  -بروز جمعرات  2017دسمبر  14 -کِرس گبسن 
  

ہے۔ سٹی میں مالزمت  ضروریجگہ کی گنجائش کے مطابق نشتیں محدود ہیں۔ شرکاء کے لیے ان تینوں نشتوں میں حاضری 
کے لیے درخواست دینے کے لیے ان ورکشاپس میں حاضری الزمی نہیں ہے اور نہ ہی ان ورکشاپس کے شرکاء کو کوئی 

مات یا ایک گھنٹہ پر مشتمل ورکشاپس میں رجسٹر ہونے کے ضمانت دی جاتی ہے۔ مزید معلو کسی قسم کی مالزمت دینے کی
  www.brampton.ca لیے، مالحظہ کریں
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نی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوا برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال

http://www.brampton.ca/


 

 

مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے 
  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 

 
 

 
 
 
 
 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 لیزا کاکس
 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن 
905.874.2028   |lisa.cox@brampton.ca  
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