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 (Brampton Fire and Emergency Services) نسی سروسزیبرامپٹن فائر اینڈ ایمرج

 حوصلہ مند فائر فائٹرز کو مالی معاونت پیش کرتی ہے                                    
 کی برسری دی جائے گی 1,000اس جون میں 

 

نسی سروسز، فائر سروسز میں اپنا مستقبل بنانے والے ایک مقامی طالبعلم کو ہر سال بذریعہ جارج یبرامپٹن، آن: برامپٹن فائر اینڈ ایمرج

جانب سے فراہم کردہ مالی ( معاونت فراہم کرتی ہے۔ منتخب شدہ طالب علم اس برسری کی George Hitchcock Bursaryہچکاک برسری )

 معاونت کو اپنی پوسٹ سیکنڈری ٹیوشن فیسوں کی مد میں استعمال کرے گا۔

 

وں کی وصولی ابھی جاری ہے۔ درخواست دہندہ کے لیے الزمی ہے کہ وہ برامپٹن میں رہائش پزیر کینیڈا کا شہری برسری کے لیے درخواست

م ہو )یا کینیڈا میں کام کرنے کی اجازت رکھتا ہو( اور فائر سے متعلقہ اونٹیریو پوسٹ سیکنڈری ڈپلومہ حاصل کرنا چاہتا ہو۔ درخواست فار

www.brampton.ca  پر دستیاب ہیں اور الزمی طور پرfirelife@brampton.ca کو بھیجے جائیں۔  

 

ئے عدد درخواستیں موصول ہو جانے پر، جو بھی پہلے ہو، بند کر دیا جا 11کو یا  1122مارچ  12درخواستیں وصول کرنے کا مرحلہ مورخہ 

کی برسری کے لیے منتخب کیا جائے گا،  1,000$ایک درخواست دہندہ کو گا۔ شارٹ لسٹ ہونے والے امیدواروں کا انٹرویو لیا جائے گا اور 

  جس کی ادائیگی کورس انرولمنٹ میں براہ راست کی جائے گی۔

 

ئر کے لیے اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر فراہم فائر چیف مائیکل کالرک نے کہا کہ "یہ فنڈ ہم جارج کے اعزاز میں اور برامٹن فا

کر رہے ہیں"۔ "فائر سروسز کے لیے اس کا جذبہ اور طلباء کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کا عمل جاری رہے گا، جو کئی نوجوان لوگوں 

  کے خوابوں کو جال بخشے گا اور فائر سروسز کو ایک من پسند پیشہ کے طور پر فروغ دے گا۔"

 

سے زیادہ کی بنیادی رقم سے شروع کیا گیا تھا، جو کہ عوامی چندہ سے جمع ہوئی تھی۔ سکالرشپ کی رقم ہر سال  31,000$انڈومنٹ فنڈ کو 

  مختلف ہوتی ہے۔

 

 George Hitchcock Memorial) Endowmentمیں جارج ہچکاک میموریل انڈومنٹ فنڈ 1122نے  برامپٹن فائر اینڈ ایمرجینسی سروسز

Fund کا آغاز کیا تھا، تاکہ ان لوگوں کو معاونت فراہم کی جا سکے جو فائر سروسز کو پیشہ کے طور پر اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ فنڈ مرحوم )

سال اپنی خدمات سر انجام دیں اور فائر/الئف  11جارج ہچکاک کے اعزاز میں قائم کیا گیا ہے، جنہوں نے برامپٹن فائر سروس میں عرصہ 

 ( کے قیام میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔Fire/Life Safety Education Divisionیشن ڈویژن )سیفٹی ایجوک

 

  pton.cafirelife@bramیا ای میل کریں: www.brampton.ca مالحظہ کریں: مزید معلومات کے لیے،

 

 

نسلی الگ الگ  112( کے متعلق: کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں Bramptonکچھ برامٹن )

کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور  ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریحBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 92پس منظر کے لوگ شامل ہیں جو 

میں  1112( جس کا Brampton Civic Hospitalیہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

ا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈWilliam Osler Health Systemافتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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