
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

વસંત અને ઉનાળાના ઉદ્યાનો અને રિરિએશન કાર્યો તેમજ સ્વર્યંસેવકની ભૂમમકાઓ માટે મસટી ઓફ બૅ્રમ્પટન 

દ્વાિા ભિતી થઈ િહી છે 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિર્યો (23 માર્ચ 2022) – મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનમાં ઉદ્યાનો અને મનોિજંનમાં પાટચ-ટાઇમ િોજગાિ અને 

શહેિભિમાં સ્વર્યંસેવકની ભૂમમકા મેળવવા માંગતા લોકો માટે ઘણી આકર્ચક તકો ઉપલબ્ધ છે. 

બ્રૅમ્પટન રિરિએશન 

બ્રૅમ્પટન રિરિએશન પાસે આ વસતં અને ઉનાળામાં એક્વેરટક્સ, મશમિિો, ગ્રાહક સેવા, સુમવધા કામગીિી અને અને ઘણી િધી 

અન્ર્ય િાિતો માટે મવમવધ હોદ્દાઓ ઉપલબ્ધ થર્યા છે. સમુદાર્ય-લક્ષી વાતાવિણમાં સહાર્યક ટીમ માટે કામ કિવાનો આનંદ માણો, 

અને ફેિફા થઈ શકે એવા સમર્યપત્રક, ર્ૂકવણી પાત્ર તાલીમ, કૌશલ્ર્ય મવકાસ અને પ્રગમતની તકો, છૂટો સાથેની સભ્ર્યપદની પહોંર્ 

અને િેઝ્ર્યૂમે પિ શોભે તેવા અનુભવ જેવા લાભોનો આનંદ માણો.  

એમપ્રલ 9ના િોજ થનાિ િોજગાિ મળેામાં ઉપલબ્ધ તકો અંગે મસટીના સ્ટાફ સાથે વાત કિો. મવગતો માટે અને અિજી 

કિવા www.brampton.ca/rec-jobs ની મલુાકાત લો. 

બ્રૅમ્પટન પાક્સચ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ફોિેસ્રી 

બ્રૅમ્પટન પાક્સચ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ફોિેસ્રી આ વસંત, ઉનાળો અન ેપાનખિમાં વનસંવધચન, િાગાર્યત, કબ્રસ્તાન, િાંધકામ અને 

મજલ્લા જાળવણી ક્ષેત્રોમાં શે્રણીિદ્ધ પાટચ ટાઇમ અને હંગામી ધોિણે ઉપલબ્ધ હોદ્દાઓ ધિાવે છે. 

સહાર્યક ટીમ સાથ ેકાર્યચ કિો, િહાિના પરિસિનો આનંદ ઉઠાવો અને પોતાના કૌશલ્ર્યોને શહેિના લાભાથે મોસમી મજૂિ, પાકચ 

કીપિ, માળી, આિોિીસ્ટના હોદ્દાના માધ્ર્યમથી કામમાં લાવો. મવગતો માટે અને અિજી 

કિવા www.brampton.ca/employment  ની મુલાકાત લો. 

સ્વર્યંસેવક િનવાની તકો 

મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન શે્રણીિદ્ધ મવભાગો માટે સ્વર્યંસેવકો શોધી િહ્યા છે જેમાં સામેલ છે બ્રૅમ્પટન એમનમલ સર્વચમસસ,  બ્રૅમ્્ટન 

ઇમજચન્સી મેનજેમેન્ટ ઓરફસ, બ્રૅમ્પટન રિરિએશન અને પફોર્મિંગ આર્ટસચ. 14 અને તથેી વધુ વર્યના લોકો અહીંથી વધ ુજાણકાિી 

મેળવી શકશે અને અહીં અિજી કિી શકશે www.brampton.ca/volunteers.  

http://www.brampton.ca/rec-jobs
http://www.brampton.ca/employment
http://www.brampton.ca/volunteers


 

 

સવુાક્ર્યો 

"બ્રૅમ્પટન એક તકોથી ભિેલું શહેિ છે, અને આપણા સમાજમાં િોજગાિ ઊભો કિવા અમે પ્રમતિદ્ધ છીએ. અમે ઉદ્યાનો અને 

રિરિએશન માટે અમાિી 2022ની વસંત અને ઉનાળાની ભિતીની ઝંુિેશ શરૂ કિી છે અને જો તમે કામ અથવા સ્વર્યંસેવીની 

શોધમા ંહોવ, તો હંુ તમને અમાિી હાલની ખુલ્લી પાડવામાં આવેલ તકો બ્રાઉઝ કિવા પ્રોત્સામહત કરં છંુ.” 

- પૅરરક બ્રાઉન, મરે્યિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"બ્રૅમ્પટન િહેવા, કામ કિવા અને િમવા માટેની ઉત્તમ જગ્ર્યા છે. અમાિા પાક્સચ ક ેરિરિએશન મવભાગોની સહાર્યક ટીમના ભાગ 

િનો અને મૂલ્ર્યવાન કૌશલ્ર્ય તમેજ અનુભવ મેળવો અને અમાિી 2022ની તકોના માધ્ર્યમથી મસટી સહ લાભદાર્યી ભૂમમકા 

સંપારદત કિો. 

- િોવેના સાન્તોસ, િીજનલ કાઉમન્સલિ , વૉડચ 1અને 5; પ્રમુખ, કમ્ર્યુમનટી સર્વચમસસ, મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમખુ 

“આ વસંત અને ઉનાળે બ્રૅમ્પટન પાક્સચ એન્ડ રિરિએશનમાં મવમવધ હોદ્દાઓ અમાિી પાસે ઉપલબ્ધ છે. અમાિી પાસ ેસ્વર્યંસેવકો 

માટેની તકો પણ છે. આપણા શહેિને સ્વસ્થ, સરિર્ય અને સલામત િાખવા માટ ેમસટી માટેની કોઇક ભૂમમકા માટ ેઅિજી કિશો." 

- શિેમને મવમલર્યમ્સ (Charmaine Williams) મસટી કાઉમન્સલિ વૉડચ 7અને 8, ઉપ-પ્રમખુ, કમ્ર્યુમનટી સર્વચમસસ, સીટી 

ઓફ બ્રૅમ્પટન 

"મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન એક એવી ઉત્તમ ટીમ છે જેનો ભાગ િનવાથી વમૈવધ્ર્યસભિ અને ઝડપથી મવકાસ પામતા સમાજની સેવા કિી 

શકાશે. આ વંસંત અને ઉનાળામાં તેમજ આખા વર્ચ દિમમર્યાન અમે સફળ અિજદાિોને આવકાિવા માટે ઉત્સુક િહીશું." 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), વર્ગાળાના CAO , મસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી મવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 કિતા વધ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્ર્યવસાર્યો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો 

હાદચ છે લોકો. અમને ઊજાચ મળ ેછે અમાિા મવમવધ સમાજોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકર્ચણનંુ કેન્ર છીએ અને અમે તકમનકી અને પર્યાચવિણીર્ય નમવનતા તિફ દોિી જતી ર્યાત્રાનંુ 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા મનિોગી શહેિના મવકાસ માટે છે જે સુિમક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોર્ય. અમાિી સાથ ેTwitter, Facebook, 

અને Instagramપિ જોડાવ. વધ ુજાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

મમરડર્યા સપંકચ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મમલ્ટકલ્ર્િલ મમરડર્યા 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0
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