
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਿੰਤ ਅਤ ੇਗਰਮੀ ਵਾਿਤ ੇਪਾਰਕਾਂ ਅਤ ੇਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ 
 ਦੀਆ ਂਨੌਕਰੀਆ ਂਅਤ ੇਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭ ਰਮਕਾਵਾਂ ਤ ੇਰੱਖ ਰਹੀ ਹ ੈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਮਾਰਚ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਲੋ, ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ, ਪ ਰੀ ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 

ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭ ਰਮਕਾਵਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।   

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ (Brampton Recreation) ਰਵੱਚ, ਇਿ ਬ੍ਿੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰਵੱਚ, ਐਕਵਾਰਟਕਿ, ਕੈਂਪਿ, ਕਿਟਮਰ ਿਰਰਵਿ, ਫੈਰਿਰਲਟੀ 
ਓਪਰੇਸ਼ਨਿ ਆਰਦ ਰਵੱਚ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਕਰਮਉਰਨਟੀ-ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਕ ਟੀਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਨੰਦ ਲਵੋ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਵ,ੋ ਰਜਵੇਂ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਬ੍ਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਰਿਊਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਟਰੇਰਨੰਗ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਰਵਕਾਿ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ 
ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕ।ੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂਬ੍ਰਰਸ਼ਪਿ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਅਰਜਹਾ ਅਨੁਭਵ, ਜ ੋਰਰਰਜਉਮੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਦਖਾਈ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਉਪਲਬ੍ਧ ਮੌਰਕਆਂ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ 9 ਅਪਰਲੈ ਨ ੰ  ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਲੇ ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰੋ। ਵੇਰਰਵਆਂ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ 

ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, www.brampton.ca/rec-jobs ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਾਰਕਿ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਿ ਐਿਂ ਫੋਰੈਿਟਰੀ  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਾਰਕਿ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਿ ਐਿਂ ਫੋਰੈਿਟਰੀ (Brampton Parks Maintenance and Forestry) ਰਵੱਚ, ਇਿ ਬ੍ਿੰਤ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਰਵੱਚ, 

ਫੋਰੈਿਟਰੀ, ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ, ਿੇਮੇਟਰੀ, ਕੰਿਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਿ ਰਵੱਚ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਅਿਥਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।   

ਿਹਾਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਉਟਿੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਵ ੋਅਤੇ ਿੀਜਨਲ ਲੇਬ੍ਰਰ (Seasonal Labourer), ਪਾਰਕਿ ਕੀਪਰ (Parks 

Keeper), ਮਾਲੀ (Gardener), ਆਰਬ੍ਰੋਰਿਟ (Arborist) ਵਜੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਰਤੋ। ਵਰੇਰਵਆਂ ਅਤੇ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, www.brampton.ca/employment ਤੇ ਜਾਓ। 

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਮੌਕ ੇ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਈ ਰਵਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਿਰਰਵਰਿਜ (Brampton Animal 

Services), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਿ (Brampton Emergency Management Office), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਫੌਰਰਮੰਗ 

ਆਰਟਿ (Performing Arts)। ਰਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਿਾਲ ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ, www.brampton.ca/volunteers ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

ਹਵਾਲੇ 

http://www.brampton.ca/rec-jobs
http://www.brampton.ca/employment
http://www.brampton.ca/volunteers


 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ, ਿਾਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਿਤੇ, 

2022 ਦੀ ਬ੍ਿੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਰਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਿਾਿੀ ਮੁਰਹੰਮ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਿੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ ਕਰ।ੋ” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਿਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗਹਾ ਹੈ। ਿਾਿੇ ਪਾਰਕਿ ਜਾਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਰਵਭਾਗਾਂ ਰਵਚਲੀ ਿਹਾਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਬ੍ਣ,ੋ 

ਬ੍ਹੁਮੱੁਲੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋਅਤੇ ਿਾਿੇ 2022 ਦੇ ਮੌਰਕਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭ ਰਮਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਿਾਿੇ ਕਲੋ, ਬ੍ਿੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਾਰਕਿ ਐਿਂ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਰਵੱਚ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਜੋੀਸ਼ਨਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ। ਿਾਿੇ ਕਲੋ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ 

ਵੀ ਮੌਕ ੇਹਨ। ਿਾਿੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਰਿਹਤਮੰਦ, ਿਰਗਰਮ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਿੇ ਵੀ ਭ ਰਮਕਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਉਿ ਸ਼ਰਹਰ ਦਾ ਰਹੱਿਾ ਬ੍ਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿੇਵਾ 
ਰਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਇਿ ਬ੍ਿੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ ਰਾ ਿਾਲ, ਿਫਲ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭ ਰਮਕਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਪਾੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਿੀ.ਏ.ਓ., ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਿੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਿੀਆ 

multiculturalmedia@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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