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رغبت رکھنے والے فائر فائیٹرز اب جارج ہچ کاک برسری کے لیے درخواست دے سکتے ہیں
برامپٹن ،آن – اگر آپ یا آپ کا جاننے واال کوئی شخص ایک فائر فائیٹر کے طور پر اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہو ،تو یہ بات جاننا آپ کے لیے
پرجوش ہو سکتی ہے کہ بعد از ثانوی تعلیم کی فیسوں کو پورا کرنے کے لیے ایک برسری دستیاب ہے۔
اینڈومنٹ فنڈ ،جسے عام طور پر جارج ہچ کاک برسری کے نام سے جانا جاتا ہے ،کے لیے درخواست کا دورانیہ
جارج ہچ کاک میموریل
ٔ
 21جنوری  2019سے کھال ہے۔
برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہر سال فائر سروسز میں کیریئر بنانے میں دلچسپی رکھنے والے طلباء کے لیے جارج ہچ کاک برسری
کی پیشکش کرتی ہے۔ کامیاب درخواست دہندگان اپنی بعد از ثانوی تعلیمی فیسوں کے لیے برسری کو استعمال کر سکتے ہیں۔
شرائط
درخواست دہندگان کو الزمی طور پر برامپٹن میں موجود کینیڈا کا باشندے (یا کینیڈا میں کام کرنے کے قابل) ہونا چاہیے ،جو فائر سروسز
سے تعلق رکھنے والے کسی اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری ڈپلومہ کے حصول کی کوشش کر رہے ہوں۔
کاروائی
درخواست فارمز  www.bramptonfire.comپر آن الئین دستیاب ہیں اور  firelife@brampton.caپر بھیجے جانے چاہیں۔
درخواست کا دورانیہ  30اپریل  2019کو ختم ہو جائے گا۔
شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کا انٹرویو لیا جائے گا اور ایک درخواست دہندہ کو کورس میں اندراج کروانے پر  1,000$کی برسری
کے لیے منتخب کیا جائے گا۔
برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے آنجہانی جارج ہچ کاک ،جنہوں نے نے  33سال برامپٹن فائر سروسز کے لیے خدمات انجام دیں،
کے اعزاز میں  2014میں جارج ہچ کاک میموریل انڈومنٹ فنڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے فائر/الئف سیفٹی ایجوکیشن ڈویژن کے قیام میں کلیدی
کردار ادا کیا ،جو برامپٹن کے ہزاروں شہریوں کو آگ سے حفاظت کی تعلیم فراہم کرنے میں کارآمد رہا ہے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو
فائر سروسز میں کیریئرشروع کرنے پر غور کرنے کی ترغیب دی اور خوب حوصلہ افزائی کی۔
مزید معلومات کے لیے  www.bramptonfire.comمالحظہ کریں یا  firelife@brampton.caپر ای میل کریں۔
اقتباسات
"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو فائر سروسز میں ایک جدت پسند رہنما کے طور پر مانا جاتا ہے ،جو برامپٹن کے شہریوں کی جان
و مال کی حفاظت کرنے میں مدد دینے کے لیے نئی تربیتیں ،حکمت عملیاں اور ٹیکنالوجی سامنے ال رہا ہے۔ میں تمام اہل شہریوں کی
اینڈومنٹ کے لیے درخواست دیں اور اس زبردست ٹیم کا حصہ بنیں۔"
حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ
ٔ
براون
 میئر پیٹرک ٔبچاو اور زندگی کی حفاظت کی تعلیم کے لیے جارج کی یاد میں وقف شدہ ہے اور اس کے بے مثال جذبے
" 2014سے یہ برسری آگ سے
ٔ
کے اعزاز میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہم غیر معمولی خدمات کی اپنی روایت کو جاری رکھنے کے لیے فائر فائیٹرز کی اگلی نسل کو معاونت
فراہم کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔"
 -برامپٹن فائر چیف اینڈ ایمرجنسی سروسز چیف بل بوائز

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا حصہ بننا لوگوں کو اپنی کمیونٹی میں فرق پیدا کرنے ،ایک متحد ٹیم کا حصہ بننے ،زبردست فوائد
اینڈومنٹ فنڈ
اور مزید بہت کچھ حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم اہل رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ جارج ہچ کاک میموریل
ٔ
کے لیے درخواست دیں۔"
 کونسلر رووینا سینٹوس ،چیئر ،کمیونٹی سروسز-30برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری ،نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے
علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں ،جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم
متنوع اربن سینٹرز تعمیر ک ر رہے ہیں ،جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط
شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں ،جو جدت پسند ،جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
میڈیا کنٹیکٹ
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