ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਨੇ 2019 ਦਾ ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਮਟ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ
ੈਂ ਫੰ ਡ ਰਦਿੱ ਤਾ
ਆਪਣੇ ਛੇਿੇਂ ਸਾਲ ਰਿਿੱ ਚ, ਫੰ ਡ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਰਿਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਿੋਏ ਜ਼ਚੇਰੀ ਡਰਨ
ੇ ਟਰਸ ਨੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਿਆ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਜਨ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫਾਇਰ/ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Fire/Life Safety Education

ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ (Brampton Fire and Emergency Services) ਦੇ ਚੀਫ
Centre) ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਿਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ
ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਇਸ (Bill Boyes) ਨੇ ਜ਼ਚੇਰੀ ਡਰੇਨਟਰਸ (Zachary Drenters) ਨੰ 2019 ਦਾ ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਮੈਂਟ ਫੰ ਡ (George
Hitchcock Memorial Endowment Fund) ਰਦਿੱ ਤਾ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਿੋਇਆ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਰਨਿਾਸੀ, ਜ਼ਚੇਰੀ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਬ੍ਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਪਰੋਿਰਾਮ ਰਿਿੱ ਚ
ਿੰ ਬ੍ਰ ਕਾਲੇ ਜ (Humber College) ਰਿਿੱ ਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਡਪਲੋ ਮਾ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ।
ਜ਼ਚੇਰੀ ਫਾਇਰ ਸੇਿਾਿਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਿਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਕਰੈਰਡਟ ਟੋਰੋਂਟੋ ਫਾਇਰ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ (Toronto Fire Services) ਰਿਿੱ ਚ 28 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ
ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਰਿੇ ਆਪਣੇ ਰਪਤਾ ਨੰ ਰਦੰ ਦਾ ਿੈ।
$1,000 ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਮੈਂਟ ਫੰ ਡ ਬ੍ਰਸਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਚੇਰੀ ਦੀ ਰਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ।
ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰ ਡ ਬ੍ਾਰੇ
ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਨੇ ਸੁਰਿਿਾਸੀ ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ (George Hitchcock) ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਰਿਿੱ ਚ ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ
2014 ਰਿਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ
ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫੰ ਡ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤਿੱ ਕ 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 ਭਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਬ੍ਰਸਰੀ ਿਾਸਤੇ ਯੋਿ ਿੋਣ ਲਈ, ਰਬ੍ਨੈਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਰਕ ਉਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱ ਚ ਰਰਿਣ ਿਾਲਾ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਨਾਿਰਰਕ ਿੋਿੇ (ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਿੋਿ)ੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ-ਸਬ੍ੰ ਰਿਤ ਪਰੋਿਰਾਮ ਰਿਿੱ ਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਡਪਲੋ ਮਾ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੋਿੇ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਮਆਦ 21 ਜਨਿਰੀ ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤਿੱ ਕ ਸੀ। ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਮੈਂਟ ਫੰ ਡ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ ਕਰਲਿੱਕ
ਕਰੋ (click here) ।
ਿਿਾਲੇ
“ਮੈਂ ਜ਼ਚੇਰੀ ਡਰੇਨਟਰਸ ਨੰ ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰ ਡ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਿਿਾਈ ਰਦੰ ਦਾ ਿਾਂ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰਿੱਰਖਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਿ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿ ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ। ਇਿ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਿੱ ਖ ਿੈ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

ਂ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਨੰ ਜ਼ਚੇਰੀ ਡਰੇਨਟਰਸ ਨੰ ਜੋਰਜ ਰਿਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫੰ ਡ ਦੇਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਿੈ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਬ੍ਣਨ ਦਾ ਅਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ
ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਿ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਿੋਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸੀਆਂ ਨੰ ਫਾਈਰਫਾਈਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤੇ ਰਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।
ਅਸੀਂ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਬ੍ਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਿੱ ਖਣ ਿਾਰਲਆਂ ਨੰ ਅਿਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬ੍ਰਸਰੀ ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿੀ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।”
-

ਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਿਰਸਜ਼ ਚੀਫ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਇਸ (Bill Boyes)
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਿਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਰਿਆਨ
ਰਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿੰ ਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਿਰਮ ਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬ੍ੰ ਿੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੰ ਅਿੱ ਿੇ
ਿਿਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਿੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

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