
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਹਣੁ ਜਰੋਜ ਰਹਚਕੌਕ ਬ੍ਰਸਰੀ ਲਈ  

ਅਰਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਫਰਵਰੀ, 2021) – ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ ਰਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇਇਿੱਛੁਕ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ , ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ 

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ (George Hitchcock Memorial Endowment Fund), ਰਜਸਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ ਬ੍ਰਸਰੀ (George 

Hitchcock bursary) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਨੇ 2014 ਰਵਿੱਚ, ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਰਡਵੀਜਨ ਚੀਫ 

ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ (George Hitchcock) ਦ ੇਸਨਮਾਨ ਰਵਿੱਚ, ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 

ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਰਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰ/ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਰਡਵੀਜਨ (Fire/Life 

Safety Education Division) ਸਥਾਰਪਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਭ ਰਮਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਹਜਾਰਾਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ 

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਰਜਆਂ ਨ ੰ  ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪਰੇਰਰਤ ਅਤੇ 
ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ। 
 

ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ ਬ੍ਰਸਰੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਬ੍ਰਸਰੀ (ਵਜੀਫਾ), ਸਫਲ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ www.bramptonfire.com ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਸ਼ਰਤਾਂ 
 

ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਰਦਿੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ:  

 

• ਰਵਅਕਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਨਾਗਰਰਕ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਵ ੇ 

• ਰਬ੍ਨੈਕਾਰ, ਫਾਇਰ-ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ (Ontario Post-Secondary School) ਰਡਪਲੋਮਾ ਕਰ 

ਰਰਹਾ ਹੋਵੇ 
• ਰਬ੍ਨੈਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਰਵਿੱਚ ਸ ਚੀਬ੍ਿੱਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ 

• ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤਿੱਕ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ 

• ਇੰਟਰਰਵਊ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਸਫਲ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਦੇਣਾ 
ਲਾਜਮੀ ਹੈ 

 
 
 
 

http://www.bramptonfire.com/


 

 

ਪਰਰਕਰਰਆ 

 

ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਔਨਲਾਈਨ www.bramptonfire.com ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ firelife@brampton.ca ਤ ੇਜਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਅਰਜੀ ਦੀ ਰਮਆਦ 1 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨ ੰ  ਜਾਂ 30 ਅਰਜੀਆਂ ਰਮਲਣ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਚੁਣ ੇਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਰਵਊ ਰਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰ ਨ ੰ  1,000 ਡਾਲਰ ਤਿੱਕ ਦ ੇਮੁਿੱ ਲ ਦੀ ਬ੍ਰਸਰੀ ਲਈ ਚੁਰਣਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਜਸਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਰਸਿੱ ਧਾ ਕੋਰਸ ਰਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

  

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਮੈਂ, ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇਇਿੱਛੁਕ, ਯੋਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ ਬ੍ਰਸਰੀ 
ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਨ ੰ  ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਜਹੇ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਣ 

ਹੈ, ਜੋ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੋਵੇ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

  

“ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਰਬ੍ਨਾਂ ਥਿੱਕ ੇ

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ ਰਵਿੱ ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦ ੇਪਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  
ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ, ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।” 
- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਡਵੀਜਨ ਚੀਫ ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ ਦ ੇਅੰਦਰ ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਸਿੱ ਰਖਆ ਦਾ ਬ੍ਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਸਰੀ, 
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਰਵਿੱ ਚ ੇਕੀਤੇ ਬ੍ਹੁਮੁਿੱ ਲੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦ ੇਰਵਰਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਦ ੇ

ਅਰਭਲਾਸ਼ੀ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 
- ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਸ (Bill Boyes), ਚੀਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ 

 

“ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਦੀ ਟੀਮ, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀ ਪਰਾਇਰਰਟੀ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ 

ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇਇਿੱਛੁਕ ਉਹਨਾਂ 
ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ , ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ ਬ੍ਰਸਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

-30- 
 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=firelife@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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