
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

જ્યોર્જ  હહચકૉક હિક્ષણ અનદુાન અન ેનવા અહનનિમન લાસ્કિોની ભિતી માટ ેબ્રમૅ્પટન ફાયિ, અિજીઓ 

સ્વીકાિી િહ્યા છે 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (01 માચજ 2022) – બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસ જ્યોર્જ હહચકૉક મેમોરિયલ એન્ડોમેન્ટ ફડં માટે 

અિજીઓ સ્વીકાિી િહ્યા છે. વાર્ષજક હિક્ષણ અનદુાન (બસજિી) પ્રોગ્રામ એવા વ્યહતતઓન ેઓફિ કિવામા ંઆવે છે રે્મને અહનનિમન સવેાઓમાં 

કાિરકદી બનાવવામા ંિસ હોય. 

 

અિજી કિવા લાયક ઠિવા માટે િસ ધિાવતા ઉમેદવાિો આ મુર્બ હોવા ર્ોઇએ: 

• બ્રૅમ્પટનના િહેવાસીઓ હોવા ર્ોઇએ, કૅનડેાના નાગરિક હોય, અને કૅનેડામાં કામ કિવાની લાયકાત ધિાવતા હોય 

• અહનનિમન સબંંહધત ઓન્ટારિયો પોસ્ટ-સકેન્ડિી સ્કૂલ રડપ્લોમાનો અભ્યાસ કિતા હોય 

• અિજીનું ફોમજ પૂણજ કિીને એહપ્રલ 15 સુધીમાં િરૂ્ કિવું. 

  

 bramptonfire.com પિ અિજીઓ ઉપલબ્ધ છે અને ત ેfirelife@brampton.ca પિ િરૂ્ કિી િકાિ.ે અિજીઓ એહપ્રલ 15 સુધી 

અથવા મહત્તમ 30 રે્ટલી પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી સ્વીકાિાિે. 

 

પસંદગીનાં ઉમેદવાિોને ઇન્ટિવ્યુમા ંભાગ લેવા આમંહિત કિાિે અને એક અિર્દાિને $1,000ની િકમના હિક્ષણ અનુદાન માટે પસદં કિાિ ે

રે્ની ચકૂવણી સીધી કોસજની ભિતી માટ ેકિાિ.ે સફળ થયેલા અિર્દાિે ઓન્ટારિયો પોસ્ટ-સેકન્ડિી સ્કૂલ પ્રોગ્રામનું પૂ્રફ ઓફ એતસેપ્ટન્સ 

(સ્વીકહૃતનો પુિાવો) પૂિો પાડવાનો િહેિે. 

 

જ્યોર્જ હહચકોક મેમોરિયલ એન્ડોમેન્ટ ફડંની સ્થાપના 2014માં રદવગંત રડહવઝન ચીફ જ્યોર્જ હહચકોકના સન્માનમાં કિવામા ંઆવી હતી 

રે્મણે બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસની ટીમમાં 33 વષો સુધી સવેા આપી હતી. ફાયિ/લાઇફ સફે્ટી એડ્યુકેિન રડહવઝનની 

સ્થાપનામાં તઓે મધ્યવતી હતા ંરે્ઓ દિ વષે હજાિો બ્રૅમ્પટનવાસીઓને આગ સામે સુિક્ષા હવષયક કેળવણી આપવાનુ ંસાધન બન્યું છે. 

 

વધુ માહહતી માટે અને અિજી કિવા માટે, અહીં મલુાકાત લો bramptonfire.com 

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/GH-Memorial-Fund/Pages/Welcome.aspx
mailto:firelife@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/GH-Memorial-Fund/Pages/Welcome.aspx


 

 

ભિતી 

બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસ હાલમાં નવા અહનનિમન લાસ્કિોની ભિતી કિી િહ્યા છે. અિજીઓ માચજ 21 સુધી સ્વીકાિાિે. રે્ 

અિર્દાિોને અહનનિમન સવેાઓમાં કાિરકદી બનાવવામા ંિસ હોય તઓેને માચજ 9ના િોર્ સાંરે્ 6 વાનય ેહાથ ધિાિે ત ેવચુજઅલ કરિઅિ 

ઇન્ફોમેિન સેિનમા ંભાગ લેવા આમંિણ છે. હાર્િી આપવા માટે અહીં િહર્સ્ટિ થાઓ bramptonfire.com 

 

બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસમાં કાિરકદી બનાવવા માટનેી વધ ુમાહહતી માટ ેઅહીં મુલાકાત લો bramptonfire.com 

સવુાતયો 

"આપણી બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસ ટીમમાં એવા વ્યહતતઓનો સમાયેલા છે રે્ઓ સમુદાય અને અહનન સલામતી માટે 

પ્રહતબદ્ધ છે. જ્યોર્જ હહચકોક ટીમના પે્રિણાદાયક સભ્ય હતા અને હંુ લાયકાત ધિાવતા બ્રૅમ્પટનવાસીઓને આ તક માટે અિજી કિવા 

પ્રોત્સાહહત કરં છંુ રે્ઓ અહનનિમન સવેાઓમા ંકાિરકદી બનાવી િહ્યા છે." 

- પૅરિક બ્રાઉન, મેયિ, સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

"બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસની ટીમ િોર્ ર્ આપણો સમુદાય સલામત િહે ત ેમાટે આકાિ પાતાળ એક કિ ેછે અન ેબ્રૅમ્પટન 

એક સ્વાસ્્યપ્રદ અને સલામત િહેિ બને તેમાં યોગદાન આપે છે. તઓે એવી ટીમ બનાવવા માટે પણ પ્રહતબદ્ધ છે રે્ એટલી વહૈવધ્યસભિ, 

સવજસમાવેિક હોય રે્ તઓે સેવા આપે છે ત ેસમુદાયના દિજન કિાવ.ે વાર્ષજક હિક્ષણ અનુદાન (બસજિી) પ્રોગ્રામ ફિી થઈ િહ્યો છે ત ેજાણી 

આનંદ થાય છે રે્ અમાિા અહનનિમનના ભાહવ લાસ્કિને સહાય મેળવવાની તક આપિ.ે 

- િોવેના સાન્તોસ, િીર્નલ કાઉહન્સલિ , વૉડજ 1અને 5; પ્રમુખ, કમ્યહુનટી સર્વજહસસ, હસટી ઓફ બ્રૅમ્પટનના પ્રમુખ 

  

"રડહવઝન ચીફ જ્યોર્જ હહચકોક અહનનિામક સવેાઓ અન ેસમુદાય સુિક્ષાના પ્રખિ ચહેમ્પયન હતા. તેમણ ેબ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી 

સર્વજહસસન ેરે્ યોગદાન આપ્યુ ંછે તેના વાિસા તિીક ેઆ હિક્ષણ અનુદાન આપતા અન ેકોઇ મહત્વાકાંક્ષી અહનનિામક લાસ્કિને સહાય 

મેળવવામાં મદદ કિતા સન્માનની લાગણી થાય છે. 

- હબલ બોય્ઝ, ચીફ, બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસ 

  

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Firefighter-Recruits/Pages/Welcome.aspx


 

 

બ્રૅમ્પટન ફાયિ એન્ડ ઇમર્જન્સી સર્વજહસસ સમાર્માં સુિક્ષા આપવા અને હિક્ષણ આપવા અથાક કામ કિ ેછે. હંુ અહનનિમન સેવાઓમાં 

કાિરકદી બનાવવામા ંિસ ધિાવતા િહેવાસીઓન ેએક અતુલ્ય ટીમનો ભાગ બનવા અને સમુદાયન ેપાછા આપવાની આ આકષજક તક માટે અિજી 

કિવા પ્રોત્સાહહત કરં છંુ.” 

- પૉલ મોરિસન (Paul Morrison), ચીફ એડહમહનસ્િેરટવ ઓરફસિ , હસટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

-30- 

કનૅડેાના સૌથી ઝડપી હવકાસ કિતા િહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમા ં7,00,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમેા ં75,000 વ્યવસાયો છે. અમ ેરે્ કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદજ છે 

લોકો. અમને ઊજાજ મળે છે અમાિા હવહવધ સમાર્ોમાંથી, અમે િોકાણ માટે આકષજણનંુ કને્ર છીએ અને અમે તકહનકી અને પયાજવિણીય નહવનતા તિફ દોિી ર્તી યાિાનંુ નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા હનિોગી િહેિના હવકાસ માટે છે રે્ સુિહક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

ર્ોડાવ. વધુ જાણવા માટે www.brampton.ca 

 

હમરડયા સપંકજ (MEDIA CONTACT): 

સીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મહલ્ટકલ્ચિલ હમરડયા 

multiculturalmedia@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
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

