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અગ્નિશામકદળિાાં સદસ્ય બિવા માાંગતા લોકો હવે જ્યોર્જ ગ્હચકૉક ગ્શક્ષણ અિુદાિ માટે અરજી કરી શકે છે
બ્રૅમ્પટિ, ઓન્ટારરયો – જો તમે અથવા તમારી જાણમાાં એવુાં કોઇ હોય જે ઓ અગ્નિશમિદળિાાં સદસ્ય તરીકે પોતાિી કારરકદી બિાવવા
માાંગતા હોય તો તમિે જાણીિે આિાંદ થશે કે પશ્વ-માધ્યગ્મક ટ્યુશિિી ફી આવરી લેવા માટે એક ગ્શક્ષણ અિુદાિ ઉપલબ્ધ છે .
જ્યોર્જ ગ્હચકૉક મેમોરરયલ એન્ડોમેન્ટ ફાંડ (George Hitchcock Memorial Endowment Fund) જે સામાન્યપણે જ્યોજજ ગ્હચકૉક
ગ્શક્ષણ અિુદાિ તરીકે ઓળખાય છે તેિી અરજીિો સમયગાળો 21 જાન્યુઆરી 2019િા રોજથી સત્તાવાર રીતે ખુલ્લો મુકાયો છે .
એવા ગ્વદ્યાર્થીઓ ર્ે ઓ અગ્નિશમિ સેવાઓમાાં પોતાિી કારરકદીઓ બિાવવામાાં રુગ્ચ ધરાવે છે તેઓ માટે બ્રૅમ્પટિ ફાયર એન્ડ ઇમર્જ ન્સી
સર્વજગ્સસ (Brampton Fire and Emergency Services) જ્યોજજ ગ્હચકૉક ગ્શક્ષણ અિુદાિ વાર્ષજક ધોરણે આપી રહ્યા છે . સફળ
ઉમેદવારો ગ્શક્ષણ અિુદાિિો ઉપયોગ તેમિી પશ્વ-માધ્યગ્મક ફી ભરવા માટે કરી શકે છે .
ર્રૂરરયાતો
અરર્દારો બ્રૅમ્પટિમાાં રહેતા કૅિેડાિા િાગરરક (અથવા જે ઓિે કૅિેડામાાં કામ કરવાિી માંજૂરી હોય) હોવા જરૂરી છે જે ઓ અગ્નિશમિ
સેવાઓ સાંબાંગ્ધત પશ્વ માધ્યગ્મક એટલેકે ઑન્ટારરયો પોસ્ટ સેકન્ડરી રડપ્લોમા પ્રોગ્રામ ભણતા હોય.
પ્રરિયા

ઑિલાઇિ www.bramptonfire.com પર અરજી પત્રક ઉપલબ્ધ છે અિે તેિે firelife@brampton.ca પર રર્ૂ કરવાિુાં
રહેશે. અરજીિો સમયગાળો 30 એગ્પ્રલ 2019િા રોજ સમાપ્ત થશે.
પસાંદગીિાાં ઉમેદવારોિો ઇન્ટરવ્યુ લેવાશે અિે એક અરર્દારિે ગ્શક્ષણ અિુદાિ માટે પસાંદ કરાશે ર્ે િુાં મૂલ્ય $1,000 છે જે િી ચૂકવણી સીધી
કોસજિી ભરતી માટે કરાશે.
બ્રૅમ્પટિ ફાયર એન્ડ ઇમર્જ ન્સી સર્વજગ્સસિુાં સર્જ િ જ્યોર્જ ગ્હચકૉક મેમોરરયલ ફાંડ દ્વારા 2014િી સાલમાાં જ્યોજજ ગ્હચકૉકિાાં માિાથે થયુાં
જે ઓએ બ્રૅમ્પટિ ફાયર સર્વજસમાાં 33 વષજ સેવા આપી હતી. ફાયર/લાઇફ સેફ્ટી એડ્યુકેશિ રડગ્વઝિિી સ્થાપિામાાં તઓ મધ્યવતી હતાાં જે
હજારોો બ્રૅમ્પટિવાસીઓિે આગ સામે સુરક્ષા ગ્વષયક કેળવણી આપવામાાં સાધિ બન્યુાં છે . તેઓએ અગ્નિશમિ સેવાઓમાાં પોતાિી કારરકદી
બિાવવા માટે અન્ય લોકોિે પ્રોત્સાગ્હત કયાજ તેમજ પ્રેરણા આપી છે .

વધુ માગ્હતી માટે, અહીં મુલાકાત લો www.bramptonfire.com અર્થવા firelife@brampton.ca પર ઇમેલ કરો.

ક્વોટ:
"બ્રૅમ્પટિ ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી સર્વજગ્સસિે અગ્નિશમિ સેવાઓમાાં અગ્ભિવ અગ્રણી તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે , જે ઓ બ્રૅમ્પટિ
ગ્િવાસીઓિા જીવિ અિે સાંપગ્ત્તિે સુરગ્ક્ષત કરવામાાં મદદ માટે િવી તાલીમ, યુગ્તતઓ અિે પદ્ધગ્તઓ બહાર પાડે છે . હુ ાં તમામ લાયકાત
ધરાવતા િાગરરકોિે એન્ડોમેન્ટમાાં અરજી કરવા આહ્વાિ આપુાં છુ ાં કે તેઓ આ અદ્ભૂત ટીમિાાં ભાગ બિી શકે."
-

મેયર પેરિક બ્રાઉિ (Mayor Patrick Brown)

“2014થી આ ગ્શક્ષણ અિુદાિ જ્યોજજ િાાં આગ અિે જીવિ સુરક્ષાિાાં ગ્શક્ષણ માટેિાાં સમપજણ અિે જુ સ્સાિા વારસા તરીકે આપવામાાં આવે
છે . અસાધારણ સેવાિી પરાંપરા ચાલુ રાખવા ફાયરફાઇટરોિી આગામી પેઢીિે ટેકો આપતાાં અમે રોમાાંગ્ચત છીએ."
-

બ્રૅમ્પટિ ફાયર એન્ડ ઇમર્જ ન્સી સર્વજગ્સસ વડા ગ્બલ બોય્સ

“બ્રૅમ્પટિ ફાયર એન્ડ ઇમજજ ન્સી સર્વજગ્સસિો ભાગ બિવાથી વ્યગ્તતઓિે સમાજમાાં ફ્રક પાડવાિી, એક એકીકૃત ટીમિો ભાગ બિવાિી, મોટા
લાભ પ્રાપ્ત કરવાિી તક તેમ જ બીજુ ાં ઘણાં બધુાં પ્રાપ્ત થાય છે . અમે લાયકાત ધરાવતા ગ્િવાસીઓિે જ્યોજજ ગ્હચકૉક મેમોરરયલ એિોમેન્ટ ફાંડ
માટે અરજી કરવા પ્રોત્સાગ્હત કરી રહ્યા છીએ."
-

કાઉગ્ન્સલર રોવેિા સાન્તોસ, પ્રમુખ, કમ્યુગ્િટી સર્વજગ્સસ
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બ્રૅમ્પટિ ગ્વશાળ આયોર્િો ગ્વષે ગ્વચારે છે . અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાવતા ભગ્વષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠિ છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણા સમુદાયિી વૃગ્દ્ધ, યુવાિી અિે વૈગ્વધ્ય આપણિે અલગ
ઓળખ પ્રદાિ કરે છે . અમે કૅિેડાિા ઇિોવેશિ સૂપર કૉરરડોર ખાતે ગ્સ્થત છીએ જ્યાાં રોકાણોિે પ્રોત્સાગ્હત કરીએ છીએ અિે વૈગ્શ્વક સ્તરે અમારી સફળતામાાં વૃગ્દ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બિાવી
રહ્યા છીએ એવા ગગ્તશોીલ શહેરી કેન્રો ર્ે તકોિો તણખો ચાાંપે છે અિે અહીં કામ કરતા લોકોમાાં ગૌરવિી લાગણીિો સાંચાર કરે છે . અમે બ્રૅમ્પ્ટિિે આગળ ધપાવી રહ્યા છીએ જે થી તે એક
જોડાણ ધરાવતુાં શહેર બિે જે પ્રવતજિાત્મક, વ્યાપક અિે સાહગ્સક હોય. અમિે Twitter, Facebook, અિે Instagramપર અિુસરો. અહીં વધુ જાણકારી મેળવો www.brampton.ca.
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