
 

 

 
  برائے فوری اجراء

                    

اینڈ ایمرجنسی سروسز کی سٹی ایک کیریئر ایکسپو کا انعقاد کر رہا جس میں برامپٹن ٹرانزٹ اور فائر  
  ۔کے بارے میں خصوصی آگاہی فراہم کی جائے گی مالزمتوں

بجے تک برامپٹن ٹرانزٹ اور فائر ایمرجنسی سروسز  8تا شام  3فروری کو دن  25بروز منگل مورخہ  – (2020فروری  7برامپٹن، آن )
سٹی آف برامپٹن کے  تشریف الئیں اور کی مالزمتوں کے منفرد مواقع کے بارے میں جاننے کے لیے کرس گبسن ریکریئیشن سینٹر میں

 یں۔عملہ کے ساتھ مالقات کر

ان شعبوں میں بس چالنے اور آگ پر قابو پانے کی مالزمتوں کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے مگر ان میں اس کے عالوہ بھی کئی 
ایسی اسامیاں موجود ہوتی ہیں جو ان کی ٹیم کو مکمل کرنے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ مثالا سٹی کے مالزم مکینک، فورپرسن اور 

بھی بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس کے عالوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، میپنگ، کسٹمر سروس، پبلک ایجوکیشن اور دیگر کئی طرح کے ایڈمنسٹریٹر 
 مالزمین بھی سٹی کی ٹیم میں شامل ہوتے ہیں۔

 درج ذیل کے لیے سٹی کی کیریئر ایکسپو میں شرکت کریں:

 کے مواقع کے بارے میں جانیں ٹرانزٹ اور فائر کے شعبوں میں کیریئر بنانے اور ترقی پانے 

 موجودہ طور پر ان ٹیموں میں کام کرنے والے مالزمین کی داستانیں ان کی اپنی زبانی سنیں 

  اپنا ریزیومے اپنے ساتھ  –اپنی بہترین صالحیتوں کو نمایاں کرنے کے لیے ایک مفت ریزیومے کلینک میں شرکت کریں
 اس کا جائزہ لیں گےالئیں اور سٹی کے ماہرین آپ کے ساتھ مل کر 

کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ سٹی میں یہ موقع پہلی بار منعقد کیا جا رہا  کی مدد شاندار خدمات کی فراہمی کا کام ایک متاثر کن اور پرجوش ٹیم
دواروں سے ہے اور کیریئر کے مواقع کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے ہماری ٹیم نہایت پرجوش ہے۔ اگرچہ ایکسپو کے دوران سٹی امی

ریزومے نہیں لے سکتا مگر سٹی کا عملہ مالزمت کے متالشیوں کو موزوں قابلیتوں اور مالزمت پر رکھنے کے عمل کے بارے میں 
 معلومات بخوشی  فراہم کرے گا۔

 میک الفلن روڈ پر واقع ہے۔ 125کرس گبسن ریکریئیشن سینٹر، ولیمز پارک وے اور کوئین اسٹریٹ کے درمیان 

 حقائقفوری 

  چوٹی کے آجرین کی  300کے مہینے کے  دوران سٹی آف برامپٹن کو فوربس کی جانب سے کینیڈا کے  2020جنوری
کی فہرست میں موجود  50سٹی کا شمار  ے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ک 2020کینڈاز بیسٹ ایمپالئرز فہرست میں سے 

 سرکاری خدمات کی صرف دو تنظیموں میں سے ایک طور پر کیا گیا۔

  میں، سٹی آف برامپٹن نے ایک پانچ سالہ ورک پلیس ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن اسٹریٹیجی اور ایک ورک پالن  2019نومبر
جامع تنظیمی ثقافت کو فروغ دینے کے مواقع کی نشاندہی کی گئی جو اپنے لوگوں کو  تیار کیا۔ اس میں ایک ایسی مزید

وابستہ رکھنے، انہیں ترقی کے مواقع فراہم کر کے ان کی صالحیتوں سے استفادہ حاصل کرنے اور متنوع افرادی قوت کو 
 اپنی جانب راغب کرنے پر مرکوز تھی۔

 اقتباسات

جو اس وقت سٹی کی نئی پانچ سالہ  -یں ایک جدید، متنوع اور وابستہ افرادی قوت موجود ہوتی ہے "اچھی طرز حکمرانی کے حامل شہر م
جائے کار کے تنوع اور شمولیت کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم مل جل کر ایک متنوع افرادی قوت کو فروغ دے رہے ہیں جس 

 کی جانے والی خدمات میں واضح نظر آتی ہے۔" کی عکاسی کمیونٹی کے لیے سٹی آف برامپٹن کی جانب سے پیش

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن       -
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جو لوگ ہمارے معاشرے کی  "ہماری ٹیم اپنے رہائشیوں کے لیے بہترین خدمات انجام دینے کا عمل جاری رکھنے کے لیے پرجوش ہے۔
دالنے سے کام کا ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جس میں سٹی مالزمین ترقی عکاسی کرتے ہیں اور ہماری اقدار کو بانٹتے ہیں، کو رغبت 

اگر آپ برامپٹن میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ پہلی بار منعقد  کی منازل طے کرتے ہیں۔
زٹ یا فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز میں دلچسپ کیریئر کے بارے کی جانے والی اس کیریئر ایکسپو میں ضرور تشریف الئیں تاکہ آپ ٹران

 "میں جان سکیں۔

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن          -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000 لوگوں اور 650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔پر مربوط ہوں انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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