
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

                    

ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ, ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ ਰਿਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆ ਂ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਏੋ ਕਰੈੀਅਰ ਐਕਿਪੋ ਦਾ ਆਯਜੋਨ ਕਰਗੇੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਫਰਿਰੀ, 2020) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ (Brampton Transit and Fire and 

Emergency Services) ਰਿਿੱ ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦ ੇਬ੍ੇਜੋੜ ਮੌਕੇ ਲਈ, ਮੰਗਲਿਾਰ, 25 ਫਰਿਰੀ ਨ ੰ  ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਿਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 8 

ਿਜੇ ਤਿੱਕ, ਰਕਰਿ ਰਗਬ੍ਿਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ (Chris Gibson Recreation Centre) ਰਿਖੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਟਾਫ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ। 

ਬ੍ਿੱਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਭ ਰਮਕਾਿਾਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤ  ਕਈ 

ਅਰਜਹੇ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਅਹੁਦੇ ਿੀ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬ੍ਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਮਕੈਰਨਕਾਂ, ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਿਕਾਂ ਦੀ ਰਨਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿ ਚਨਾ 
ਤਕਨੀਕ, ਨਕਸ਼ੇ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਗਾਹਕ ਿੇਿਾ, ਜਨਤਕ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਆਰਦ ਰਿਿੱ ਚ ਿੀ ਭ ਰਮਕਾਿਾਂ ਹਨ।    

ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰਿਟੀ ਦ ੇਕੈਰੀਅਰ ਐਕਿਪੋ (Career Expo) ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ: 

 ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਰਿਭਾਗਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਾਹ ਅਤੇ ਰਿਕਾਿ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣੋ 
 ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਿੁਣ,ੋ ਜੋ ਇਿ ਿੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹਨ 

 ਮੁਫ਼ਤ ਰਰਰਜਉਮੇ ਕਲੀਰਨਕ (Resume Clinic) ਰਿਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲਿੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਿੱਗੇ ਿਧਣ ਰਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ – 

ਆਪਣਾ ਰਰਰਜਉਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਮਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਿਦੀ ਿਮੀਰਖਆ ਕਰਨਗੇ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ, ਇਿੱਕ ਪਰੇਰਰਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰਿਟੀ ਲਈ ਨਿਾਂ ਹੈ। ਟੀਮ, 

ਕੈਰੀਅਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੌਰਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੁਚੇਤਤਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਐਕਿਪੋ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਰਿਟੀ ਰਰਰਜਉਮੇ ਿਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦੀ, ਰਫਰ 

ਿੀ ਿਟਾਫ਼, ਨੌਕਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਿਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤ ੇਰਿੱਖਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਿੇਗਾ। 

ਰਕਰਿ ਰਗਬ੍ਿਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ, ਰਿਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਿੇ (Williams Parkway) ਅਤੇ ਕਿੀਨ ਿਟਰੀਟ (Queen Street) ਦ ੇਰਿਚਕਾਰ, 125 

ਮੈਕਲੌਗਰਲਨ ਰੋਡ (125 McLaughlin Road) ਰਿਖੇ ਿਰਿਤ ਹੈ।  

ਿੰਖੇਪ ਤਿੱਿ 

 ਜਨਿਰੀ 2020 ਰਿਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਫੋਰਬ੍ਿ (Forbes) ਿਿੱਲੋਂ  ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਬ੍ੈਿਟ ਇੰਪਲਾਇਰਿ 2020 (Canada’s Best 

Employers 2020) ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਿੱ ਚ 300 ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਦੀ ਿ ਚੀ ਹੈ। 
ਰਿਟੀ ਿਰਬ੍ੋਤਮ 50 ਦੀ ਿ ਚੀ ਰਿਿੱ ਚ ਰਿਰਫ਼ ਦ ੋਕੈਨੇਰਡਅਨ ਗਿਰਨਮੈਂਟ ਿਰਰਿਰਿਜ (Canadian Government Services) 

ਿੰਗਠਨਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿੀ। 
 ਨਿੰਬ੍ਰ 2019 ਰਿਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜ-ਿਾਲਾ, ਿਰਕਪਲੇਿ ਡਾਈਿਰਰਿਟੀ ਐਡਂ ਇਨਕਲ ਜਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਐਡਂ ਿਰਕ ਪਲਾਨ 

(Workplace Diversity and Inclusion Strategy and Work Plan) ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਿਿੱ ਧ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਿਾਲਾ ਅਰਜਹਾ 
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ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਰਿਕਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਕਰਿਤ 

ਕਰਦਾ ਹੋਿ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਿ ੇਅਤੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ। 

ਹਿਾਲੇ 

“ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਇਿੱਕ ਆਧੁਰਨਕ, ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਿਾਲੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਜੋ ਰਿਟੀ ਦੀ ਨਿੀਂ ਪੰਜ-ਿਾਲਾ 
ਿਰਕਪਲੇਿ ਡਾਈਿਰਰਿਟੀ ਐਡਂ ਇਨਕਲ ਜਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਦਾ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਣ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਉਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਿੰਨ-

ਿੁਿੰਨਾ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਰਿਕਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜਿਨ ੰ  ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।” 

-        ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਿਾਡੀ ਟੀਮ, ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ। ਅਰਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  
ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਮੁਿੱ ਲਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਜਹਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਰਜਿੱ ਿੇ ਿਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਿਰਰਿਰਿਜ ਰਿਿੱ ਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕੈਰੀਅਰ 

ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਿਾਡੇ ਪਰਹਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਐਕਿਪੋ ਰਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” 

-          ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਿ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
 

-30- 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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