
 

 

 

 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਯਜੋਜਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣ ੇਕਰੈੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ਰੁੂਆਤ ਕਰੋ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਵਚ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ (ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ) ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆ ਂਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 
ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਜਹਰ ਜਵੁੱ ਚ ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਸੀਜਨਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਜਵੁੱ ਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਰੁੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ 
ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਈ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰੋ।  

ਇਹ ਇੁੱਕ-ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ 
ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਵਸ਼ੇ ਹਨ: ਜਵਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਜਹਲੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੁੱ ਜਖਅਤ ਰੁੱਖਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 
ਸੰਚਾਜਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਜਉਮੇ ਜਲਖਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇੰਟਰਜਵਊ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। 

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਜਮ ਆਰਕਡੈਜਕਨ (Jim Archdekin), ਅਰਨਸਕਜਲਫ (Earnscliffe) ਅਤੇ ਜਕਰਸ ਜਗਬਸਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ (Chris 

Gibson Recreation Centres) ਜਵਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ #1: ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤ ੇਉਮੀਦਾਂ (14+ ਸਾਲ)  

ਜਜਮ ਆਰਕਡੈਜਕਨ (Jim Archdekin) – ਮੰਗਲਵਾਰ, 7 ਨਵੰਬਰ, 2017 – ਸ਼ਾਮ 4:30 - 5:30 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ 

ਅਰਨਸਕਜਲਫ (Earnscliffe) – ਬੁੁੱ ਧਵਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ, 2017 – ਸ਼ਾਮ 6:30 - 7:30 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ  

ਜਕਰਸ ਜਗਬਸਨ (Chris Gibson) – ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਨਵੰਬਰ, 2017 – ਸ਼ਾਮ 4:30 - 5:30 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ  

ਵਰਕਸ਼ਾਪ #2: ਜਰਜਉਮ ੇਅਤ ੇਇੰਟਰਜਵਊ ਦੀ ਜਤਆਰੀ (14+ ਸਾਲ)   

ਜਜਮ ਆਰਕਡੈਜਕਨ (Jim Archdekin) – ਮੰਗਲਵਾਰ, 21 ਨਵੰਬਰ, 2017 – ਸ਼ਾਮ 4:30 - 5:30 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ 

ਅਰਨਸਕਜਲਫ (Earnscliffe) – ਬੁੁੱ ਧਵਾਰ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2017 – ਸ਼ਾਮ 6:30 - 7:30 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ  

ਜਕਰਸ ਜਗਬਸਨ (Chris Gibson) – ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਨਵੰਬਰ, 2017 – ਸ਼ਾਮ 4:30 - 5:30 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ  

ਵਰਕਸ਼ਾਪ #3: ਇਕੁੱ ਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਸੁੱ ਖਣਾ (14+ ਸਾਲ)  

ਜਜਮ ਆਰਕਡੈਜਕਨ (Jim Archdekin) – ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਦਸੰਬਰ, 2017 – ਸ਼ਾਮ 4:30 - 5:30 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ 

ਅਰਨਸਕਜਲਫ (Earnscliffe) – ਬੁੁੱ ਧਵਾਰ, 13 ਦਸੰਬਰ, 2017 – ਸ਼ਾਮ 6:30 - 7:30 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ 

ਜਕਰਸ ਜਗਬਸਨ (Chris Gibson) – ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਦਸੰਬਰ, 2017 – ਸ਼ਾਮ 4:30 - 5:30 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ 

  



 

 

ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਤੁੱ ਕ ਸੀਜਮਤ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਤੰਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟੀ ਜਵੁੱ ਚ ਰੋਜਗਾਰ ਵਾਸਤੇ 
ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਹਾਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਸਟੀ ਜਵੁੱ ਚ ਜਕਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਦੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ-ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਜਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੁੱ ਡਾ ਸਚੋ ਜਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਵੁੱ ਖ ਲਈ ਜਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਜਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜਵਜਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੁੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਸ਼ਵ-ਜਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵੁੱ ਚ ਸਜਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਜਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱਥੇ ਰਜਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਜਹਾ ਜੁਜੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਜਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੁੱ ਗੇ ਜਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।  
 

 

 
 
 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਲੀਜਾ ਕੌਕਸ (Lisa Cox) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਜਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2028 |  lisa.cox@brampton.ca 
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