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برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ابھرتے ہوئے فائر فائیٹرز کی معاونت کرنے کے لیے معاشی معاونت کی 
 پیشکش کرتی ہے

 

کے لیے درخواستیں دینے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ہر سال، ( George Hitchcock Bursary)جارج ہِچکاک برسری  -برامپٹن، آن 
ک برسری ارج ہچکارنے والے کسی مقامی طالبعلم کی جکیریئر تالش ک اپنا ڈ ایمرجنسی سروسز، آگ بجھانے کی خدمات میںبرامپٹن فائر این

دائیگی کے ذریعے مدد کرتی ہے۔ برسری سے حاصل ہونے والی مالی معاونت کو کامیاب طلباء بعد از ثانوی کالسوں کی ٹیوشن فیس کی ا
 ۔تے ہیںکے لیے استعمال کر سک

ہونا چاہیے، جو آگ بجھانے ( یا کینیڈا میں کام کرنے کے قابل)باشندہ  ئنایک کینیڈی موجوداست دہندہ کو الزمی طور پر برامپٹن میں درخو
کے حصول کی کوشش کر رہا ہو۔ درخواست فارم آن الئن یہاں پر دستیاب ہیں  ہکسی اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری ڈپلومسے تعلق رکھنے والے 

www.bramptonfire.com   اور الزمی طور پر اس پتہ پر بھیجنے چاہیںfirelife@brampton.ca  

ہو جائے گا۔  ختم، درخواستیں موصول ہونے پر، جو بھی پہلے ہو جائے 30کو یا  2018اپریل  30درخواستیں جمع کروانے کا دورانیہ 
کی برسری  1,000$شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کا انٹرویو لیا جائے گا اور ایک درخواست دہندہ کو کورس میں اندراج کروانے پر 

   کی ادائیگی کیے جانے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔

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

ک ارج ہچکاافراد کی معاونت کرنے کے لیے ج میں فائر سروسز میں کیریئر ڈھونڈنے والے 2014برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے 
نے برامپٹن فائر  جنہوںہے،  عمل میں الیا گیا کی تعظیم میںک ارج ہچکاججناب میموریئل انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں الیا۔ یہ فنڈ مرحوم 

 الئف سیفٹی ایجوکیشن ڈیویژن کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔/سال خدمات انجام دیں اور فائر 33سروس میں 

  firelife@brampton.caیا ای میل کریں   www.bramptonfire.comمزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 

 :اقتباس

یہ برسری جارج کے اُس جذبے کی میراث ہے جو وہ فائر سروس اور آگ اور آگ سے زندگیاں بچانے کی تعلیم میں بہتری النے کے لیے "
ہیں اور نئے آنے والے فائر فائٹرز کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اس  اس میراث کو جاری رکھنا چاہتےاُن کی رکھتے تھے۔ ہم 

 "کمیونٹی کی خدمت کر سکیں اور ایمرجنسی سروسز کی شان کو بڑھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں۔

 فائر چیف بل بوئیز۔       -

-30- 

 
تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے 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
ایک ایسے مربوط  ینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کومتنوع اربن س
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مالحظہ   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 
 فرمائیں۔

 
 

 
  
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca    
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