
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਹਣੁ ਜੋਰਜ ਰਹਚਕਕੋ ਬ੍ਰਸਰੀ ਲਈ  

ਅਰਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਮਾਰਚ, 2022) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services), 

ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫੰਡ (George Hitchcock Memorial Endowment Fund) ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬ੍ਰਸਰੀ (ਵਜੀਫਾ) ਪਰੋਗਰਾਮ, ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹਣੋ ਲਈ, ਇਿੱ ਛੁਕ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ:  

 

• ਰਵਅਕਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਨਾਗਰਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਵੋੇ  
• ਫਾਇਰ-ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲੂ ਰਡਪਲੋਮਾ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੋਵ ੇ

• 15 ਅਪਰੈਲ ਤਿੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਜਮਹਾ ਕਰ ੇ

 

ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ bramptonfire.com ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ, firelife@brampton.ca ਤੇ ਜਮਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀਆਂ, 15 

ਅਪਰੈਲ ਤਿੱਕ ਜਾਂ ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ 30 ਅਰਜੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਿੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੰਟਰਰਵਊ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰ ਨੰੂ 1,000 ਡਾਲਰ ਤਿੱਕ ਦੇ ਮੁਿੱ ਲ ਦੀ ਬ੍ਰਸਰੀ ਲਈ 

ਚੁਰਣਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਜਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸਿੱ ਧਾ ਕੋਰਸ ਰਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਲ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰ ਲਈ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲੂ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਦੀ ਸਵੀਰਕਰਤੀ ਦਾ ਸਬ੍ੂਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
 

ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਐਨਡੋਅਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਰਡਵੀਜਨ ਚੀਫ ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ (George Hitchcock) ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਰਵਿੱਚ, 

2014 ਰਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤਿੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਟੀਮ ਰਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਸੀ। ਰਹਚਕਕੋ ਨੇ 

ਫਾਇਰ/ਲਾਈਫ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਰਡਵੀਜਨ (Fire/Life Safety Education Division) ਸਥਾਰਪਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਭਰੂਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਸੀ, ਜ ੋਹਰ 

ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, bramptonfire.com ਤੇ ਜਾਓ।   

ਭਰਤੀ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਇਸ ਵਲੇੇ, ਨਵੇਂ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਅਰਜੀਆਂ, 21 ਮਾਰਚ ਤਿੱਕ ਲਈਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ, 9 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਰੀਅਰ 

ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ (Virtual Career Information Session) ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, 
bramptonfire.com ਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰੋ।   
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, bramptonfire.com ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਹਵਾਲੇ 

“ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਟੀਮ ਰਵਿੱ ਚ ਅਰਜਹੇ ਰਵਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ ੋਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ 

ਹਨ। ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ, ਟੀਮ ਦੇ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮੈਂਬ੍ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ, ਯੋਗ 

ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਰਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਰੋਜਾਨਾ ਵਾਧ ੂਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਜਹੀ ਟੀਮ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਨ, ਜ ੋਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 

ਉਸ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਵੋੇ, ਰਜਸਨੰੂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਸ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬ੍ਰਸਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਹੁੰ ਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਡਵੀਜਨ ਚੀਫ ਜੋਰਜ ਰਹਚਕੋਕ, ਫਾਇਰ ਸਰਰਵਰਸਜ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਖਆ ਲਈ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਸਰਰਵਰਸਜ ਟੀਮ ਰਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਰਵਰਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਸਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ।” 

- ਰਬ੍ਲ ਬ੍ੋਏਸ (Bill Boyes), ਚੀਫ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ   

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਰਸਿੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਬ੍ਨਾਂ ਥਿੱਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਫਾਇਰ 

ਸਰਰਵਰਸਜ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ, ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਬ੍ਣਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੌਕ ੇਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਂਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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