
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે   

બ્રમૅ્પટન ફાયિ હવ ેજ્યોર્જ હહચકૉક (George Hitchcock) 

 હિષ્યવહૃિ માટ ેઅિજીઓ સ્વીકાિ ેછે 

 

  

 બ્રૅમ્પટન ઓન્ટારિયો (05 ફેબ્રુઆિી 2021) – રે્ હનવાસીઓ અહનનિમન સેવાઓમાાં પોતાની કાિરકર્દી બનાવવા માાંગતા હોય 

તેઓન ેજ્યોર્જ હહચકૉક મેમોરિયલ એન્ડાઉમન્ટ ફાંડ (the George Hitchcock Memorial Endowment Fund) રે્ 

જ્યોર્જ હહચકૉક હિષ્યવૃહિ તિીક ેપણ જાણીતુાં છે તેમાાં અિજી કિવા આમાંત્રણ છે. 

 

સ્વ. રડહવઝન ચીફ જ્યોર્જ હહચકૉક (George Hitchcock)નાાં માનમાાં બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસ (Brampton Fire 

and Emergency Services ) દ્વાિા હહચકૉક મમેોરિયલ એન્ડાઉમન્ટ ફાંડ (the George Hitchcock Memorial Endowment 

Fund)ની સ્થાપના 2014માાં થઈ. તેઓએ બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસમાાં 33 વરષ્ો સધુી સવેા આપી હતી. ફાયિ/લાઇફ સેફ્ટી 

એડ્યુકેિન રડહવઝન (Fire/Life Safety Education Division)ની સ્થાપનામાાં તઓેએ ચાવીરૂપ ભૂહમકા ભર્વી હતી રે્ના દ્વાિા ર્દિ 

વષ ેહજાિો બ્રમૅ્્ટનવાસીઓન ેઅહનનિમન સુિક્ષાની કેળવણી આપવામાાં આવી ચૂકી છે. તેઓ અન્ય લોકોને અહનનિમન સવેાઓમાાં પોતાની 

કાિરકર્દી બનાવવા પ્રોત્સાહહત કયાજ અન ેપ્રેિણાસ્ત્રોત િહ્યા હતા. 

 

વાર્ષજક ધોિણે જ્યોર્જ હહચકૉક () હિષ્યવૃહિ એવા વ્યહતતઓને આપવામાાં આવ ેછે રે્ઓ અહનનિમન સવેાઓમાાં કાિરકર્દી બનાવવામાાં રુહચ 

િાખતા હોય. આ હિષ્યવૃહિ સફળ અિર્ર્દાિનાાં માધ્યહમક હિક્ષણ પછીની ટ્યુિન ફી માટે હોય છે.  

 

વધુ માહહતી માટે અને અિજીનુાં ફોમજ મેળવવા www.bramptonfire.com.ની મુલાકાત લો 

 

ર્રૂરિયાતો 

 

ભાંડોળ માટ ેલાયક ઠિવા અિર્ર્દાિોએ નીચેનાાં માપર્દાંડો પૂણજ કિવાનાાં િહેિે: 

• રે્ તે વ્યહતત બ્રમૅ્પટનનાાં હનવાસી અન ેકૅનેડાનાાં નાગરિક હોય અથવા કૅનેડામાાં કામ કિવા સમથજ હોય 

• અિર્ર્દાિ અહનનિમન-સાંબાંહધત પ્રોગ્રામમાાં ઑન્ટારિયો પોસ્ટ-સેકન્ડિી સ્કૂલ રડ્લોમામાાં ભણતા હોય 

• અિર્ર્દાિ ેઅિજી ફોમજમાાં સૂહચત ર્રૂરિયાતો સાંપૂણજત: પૂણજ કિવાની િહેિે 

• અિજીઓ િરૂ્ કિવાની સમાહ્તની તાિીખ સધુીમાાં િરૂ્ કિવાની િહિે ે

• ઇન્ટિવ્યૂ પ્રરિયા પછી સફળ અિર્ર્દાિે ઓન્ટારિયો પોસ્ટ-સેકન્ડિી સ્કલૂ પ્રોગ્રામને સ્વીકૃહતનો પુિાવો (પ્રફૂ અતસે્ટન્સ) પૂિો 

પાડવાનો િહેિ ે

http://www.bramptonfire.com/


 

 

પ્રરિયા 

 

અિજીના ફોમજ ઓનલાઇન www.bramptonfire.com પિ ઉપરલબ્ધ છે અન ેfirelife@brampton.caપિ િરૂ્ કિવાનાાં િહેિે. 

અિજીનો સમયગાળો 01 એહપ્રલ 2021 નાાં િોર્ અથવા 30 અિજીઓ મળેથી બાંધ થિ.ે 

 

પસાંર્દ કિાયેલ ઉમેર્દવાિોનાાં ઇન્ટિવ્યૂ લેવામાાં આવિ ેઅન ેએક અિર્ર્દાિ હિષ્યવૃહિ માટ ેપસાંર્દ કિાિે, રે્નુાં મલૂ્ય $1,000 છે રે્ની સીધી 

ચુકવણી કોસજમાાં ભિતી થવા માટ ેકિાિે. 

  

સવુાતયો 

 

“હુાં લાયકાત ધિાવતા બ્રમૅ્પટનવાસીઓને જ્યોર્જ હહચકૉક હિષ્યવૃહિ માટ ેઅિજી કિવા પ્રોત્સાહહત કરુાં છુાં રે્ઓ અહનનિમન સવેાઓમાાં 

કાિરકર્દી બનાવવામાાં રુહચ િાખતા હોય. બ્રમૅ્્ટન એક સ્વસ્થ અન ેસુિહક્ષત િહેિ છે, અન ેઆપણો સમાર્ સુિહક્ષત િહે તે સુહનહચચત કિવામાાં 

આપણી ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસ (Fire and Emergency Services team) ટીમ અહનવાયજ ભૂહમકા ભર્વે છે. હસટીન ેગૌિવ 

છે ક ેતે ર્દિ વષ ેએવા વ્યહતતને મર્દર્દ આપ ેછે રે્ ફિક પડી િક ેતે માટ ેસમર્પજત હોય." 

- પેરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન (City ofCity of Brampton) 

  

“આપણા સમાજનાાં રક્ષણ માટ ેઅને લોકોની મમલકતન ેસુરમક્ષત રાખવા ફાયર એન્ડ ઇમજજન્સી સર્વજમસસનાાં કમજચારીઓ અથાગ કાયજ કર ેછે.  

અમ ેએવા તમામ લોકોન ેવધાવીએ છીએ રે્ઓ અહનનિમન સવેાઓમાાં કાિરકર્દી બનાવવા માટ ેપ્રયાસ કિી િહ્યા છે અને સાથે ર્ લાયકાત 

ધિાવતા બ્રૅમ્પટન હનવાસીઓને જ્યોર્જ હહચકૉક મેમોરિયલ એન્ડાઉમન્ટ ફાંડ માટે અિજી કિવા પ્રોત્સાહહત કિીએ છીએ." 

-િોવનેા સાન્તોસ (Rowena Santos), રિર્નલ કાઉહન્સલિ વૉડ્સજ 1 અન ે5; પ્રમુખ, કમ્યુહનટી સર્વજહસસ, હસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન (City of 

Brampton) 

 

"રડહવઝન ચીફ જ્યોર્જ હહચકૉક અહનનિમન સવેાઓ તેમર્ અહનનિમન અને જીવન સુિક્ષા કેળવણીનાાં અનુિાગી હતા. આ હિષ્યવૃહિ તેઓએ 

બ્રૅમ્્ટન ફાયિન ેકિેલ મૂલ્યવાન યોગર્દાનનાાં એક વાિસા રૂપ ેઆપવામાાં આવ ેછે. અસાધાિણ સવેાની પિાંપિાને આગળ વધાિવા અહનનિમન 

સૈહનકો બનવા માાંગતી આગામી પઢેીને મર્દર્દરૂપ થવા અમે િોમાાંહચત છીએ." 

-હબલ બોય્ઝ, વડા, બ્રમૅ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસ 

 

"બ્રૅમ્્ટન સ્વસ્થ અને સુિહક્ષત િહિે હોવાની ટમજ ઓફ કાઉહન્સલ પ્રાયોરિટીન ેઆગળ વધાિવામાાં આપણી બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી 

સર્વજહસસ ટીમ અહનવાયજ ભૂહમકા ભર્વ ેછે. અહનનિમન સવેાઓમાાં કાિરકર્દી બનાવવામાાં િસ ધિાવતા હનવાસીઓ રે્ઓ પોતાના સમાર્ન ે

િક્ષણ આપવાની મહત્ત્વાકાક્ષાાં ધિાવતા હોય તેઓને જ્યોર્જ હહચકૉક હિષ્યવૃહિ માટે અિજી કિવાનુાં આમાંત્રણ આપવામાાં આવી િહ્યુાં છે." 

ડેહવડ બેરિક (David Barrick), મુખ્ય વહીવટી અહધકાિી, હસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપથી હવકાસ પામતા િહેિો પકૈી એક હોવા સાથ ેબ્રમૅ્પટન 6,50,000 લોકોનુાં ઘિ છે અન ેતમેાાં 70,000 વ્યાપાિો છે. અમે રે્ કિીએ છીએ તેનુાં હાર્દજ લોકો 

છે. અમને અમાિા વૈહવધ્યસભિ સમુર્દાયોથી ર્ોમ મળે છે, અમે હનવેિ આરકષીએ છીએ અન ેઅમ ેએવા પ્રવાસનો આિાંભ કિી િહ્યા છીએ રે્ ટેકનોલોહર્કલ અન ેપયાજવિણીય 

ઇનોવેિન તિફ ર્દોિી જાય છે. અમે પ્રગહતની ભાગીર્દાિી એક સ્વાસ્્યપ્રર્દ િહેિ બનાવવા કિીએ છીએ રે્ સલામત હોય, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમાિી 

સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ ર્ોડાવ. અહીં વધુ જાણકાિી મેળવો www.brampton.ca. 

 

હમરડયા સાંપકજ (MEDIA CONTACT) 

ગુિવવાંર્દિ વસાંઘ 

સાંકલનકતાજ, હમરડયા એન્ડ કમ્યુહનટી એંગેર્મેન્ટ (Media and Community 

Engagement) 

સ્િેટેહર્ક કમ્યુહનકેિન્સ (Strategic Communication) 

હસટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Gurvinder.A.Singh@brampton.ca

