برائے فوری اجراء

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے  2019جارج ہچکاک میموریل انڈو ٔومنٹ فنڈ جاری کر دیا
اپنے چھٹے سال میں ،یہ فنڈ برامپٹن میں پیدا ہونے والے زیکری ڈرینٹریس کو دیا گیا ہے
برامپٹن ،آن ( 7جون  – )2019سٹی آف برامپٹن کے فائر/الئف سیفٹی ایجوکیشن سینٹر میں ایک خصوصی پریزینٹیشن کے دوران برامپٹن
انڈومنٹ
فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے چیف جناب بِل بوئیز نے زیکری ڈرینٹریس کی خدمت میں  2019کے لیے جارج ہچکاک میموریل ٔ
فنڈ پیش کیا۔
زیکری ،برامپٹن کے ایک  24سالہ رہائشی ،ایک دن فائر فائٹر بننے کے عظیم مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ،موجودہ طور پر ہمبر
کالج کے فائر سروسز پروگرام میں پوسٹ سیکنڈری ڈپلومہ حاصل کرنے کے لیے زیر تعلیم ہیں۔
زیکری فائر سروسز میں کیریئر کے لیے اپنی لگن کا سہرا اپنے والد کے سر باندھتے ہیں ،جو ٹورانٹو فائر سروسز میں  28سال سے
بطورایک فائر فائیٹر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔
 $1,000کے اس میموریل انڈو ٔومنٹ فنڈ برسری کو زیکری کی پڑھائی کی فیسوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
کچھ جارج ہچکاک میموریل فنڈ کے متعلق
 2014میں ،برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے آنجہانی جارج ہچکاک کی شاندار خدمات کے اعتراف میں جارج ہچکاک میموریل فنڈ
قائم کیا۔ انہوں نے  33سال تک برامپٹن فائر سروسز میں کلیدی خدمات سر انجام دیں اور فائر/الئف اینڈ سیفٹی ایجوکیشن سنٹر کی تیاری اور
اس کی شاندار کامیابی میں رہنماء کردار ادا کیا۔
اس برسری کے لیے اہل ہونے کے لیے ،درخواست دہندہ کو الزمی طور پر برامپٹن سے تعلق رکھنے واال کینیڈہ کا باشندہ (یا کینیڈا میں کام
کرنے کے قابل) ہونا چاہیے ،جو فائر سروسز سے متعلقہ کوئی اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری ڈپلومہ حاصل کر رہا ہو۔
درخواست دینے کا عرصہ  21جنوری سے  30اپریل  2019تک ہوتا ہے۔ جارج ہچکاک میموریل انڈو ٔومنٹ فنڈ کے متعلق مزید معلومات
کے لیے یہاں کلک کریں۔
اقتباسات
"میں جارج ہچکاک میموریل فنڈ حاصل کرنے پر زیکری ڈرینٹریس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کمیونٹی کی حفاظت ہماری ّاولین ترجیح ہے
اور ہم برامپٹن کے نوجوانوں کی ہماری کوششوں میں شامل ہونے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی کمیونٹی اور ان کا
اپنا مستقبل ہے۔"
-

براون
میئر پیٹرک ٔ

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو زیک ڈینریس کو جارج ہچکاک میموریل فنڈ پیش کرنے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اس جذبے
کو دیکھنا ،جو فائر فایٹرز کی اگلی نسل ظاہر کرے گی ،بہت ہی قابل ستائش ہے۔ ہم برامپٹن کے مزید رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے
ہیں کہ وہ فائر فائٹنگ میں کیریئر بنانے کے راستے پر غور کریں اور جو لوگ پہلے سے ایسا کر رہے ہیں ،وہ اگلے سال اس برسری کے
لیے درخواست دیں۔
-

برامپٹن فائر چیف اینڈ ایمرجنسی سروسز چیف بل بوائز

30-کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت
رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت دار ی کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
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