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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਬ੍ਣਨ ਦ ੇਇੱਛਕੁ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਵਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ, ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ 
ਦੀ ਜੋਰਜ ਵਹਚਕੋਕ ਬ੍ਰਸਰੀ (George Hitchcock Bursary) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁਵਣਆ ਵਿਆ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਇਸ ਬ੍ਰਸਰੀ ਤੋਂ 
ਪਰਾਪਤ ਵਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨ ੂੰ  ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇਿਾ। 
 

ਬ੍ਰਸਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਿਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਵਕ ਵਬ੍ਨੈਕਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵੱਚ ਅਧਾਰਤ ਕੈਨੇਵਡਅਨ ਨਾਿਵਰਕ ਹੋਵੇ (ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 
ਵਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਫਾਇਰ-ਸਬ੍ੂੰਧਤ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਵੱਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਸੈਕੂੰ ਡਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦਾ ਵਡਪਲੋਮਾ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 
ਔਨਲਾਈਨ www.brampton.ca 'ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ firelife@brampton.ca 'ਤੇ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  
 

ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ 30 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਵਹਲਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਿੀ। ਚੁਣੇ ਿਏ 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੂੰ ਟਰਵਵਊ ਵਲਆ ਜਾਵੇਿਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਬ੍ਨੈਕਾਰ ਨ ੂੰ  $1,000 ਦੀ ਬ੍ਰਸਰੀ ਲਈ ਚੁਵਣਆ ਜਾਵੇਿਾ, ਵਜਸਦਾ ਭੁਿਤਾਨ ਵਸੱਧਾ ਕੋਰਸ ਵਵੱਚ 
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਿਾ। 
 

“ਇਸ ਫੂੰ ਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋਰਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਵਵੱਚ ਪਾਏ ਿਏ ਕੀਮਤੀ ਯੋਿਦਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,” ਫਾਇਰ ਚੀਫ 
ਮਾਈਕਲ ਕਲਾਰਕ (Michael Clark) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਿੇ ਵਕਹਾ, “ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਕਾਇਮ ਰਹੇਿਾ, ਜੋ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਵਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੋਤਸਾਵਹਤ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਵਸ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਅੱਿੇ ਵਧਾਏਿਾ।”  
 

ਇਹ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫੂੰ ਡ ਜਨਤਕ ਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ $31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮ ਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੂੰ ਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ਼ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 2014 ਵਵੱਚ ਜੋਰਜ 
ਵਹਚਕੋਕ ਮੈਮੋਵਰਅਲ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫੂੰ ਡ (George Hitchcock Memorial Endowment Fund) ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੂੰ ਡ ਸੁਰਿਵਾਸੀ ਜੋਰਜ 
ਵਹਚਕੋਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਵੱਚ ਹੈ, ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਤਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਸਰਵਵਸ ਵਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ/ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਵਡਵਵਜ਼ਨ 
(Fire/Life Safety Education Division) ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮੱੁਖ ਭ ਵਮਕਾ ਵਨਭਾਈ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, http://www.bramptonfire.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ firelife@brampton.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵੱਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਿਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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