
 

 

    برائے فوری اجراء 

 

 برامپٹن فائر اب جارج ہچکاک برسری کے لیے درخواستیں
 قبول کر رہا ہے 

 
  

فائر سروسز میں کریئر بنانے میں دلچسپی رکھنے والے رہائشیوں کو دعوت دی جاتی ہے، کہ وہ جارج    – ( 2021فروی  5برامپٹن، آن )
 ہچکاک میموریئل انڈومنٹ فنڈ، جسے عام طور پر جارج ہچکاک برسری کہا جاتا ہے، میں درخواست دیں۔ 

 
میں جارج ہچ کاک میموریل انڈومنٹ فنڈ   2014میں  برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے مرحوم ڈیویژن چیف جارج ہچ کاک کے اعزاز 

سال تک برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے لیے خدمات انجام دیں۔ انہوں نے فائر/الئف سیفٹی ایجوکیشن   33تخلیق دیا، جنہوں نے 
کی تعلیم فراہم کرنے میں کارآمد   ڈیویژن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا، جو ہر سال برامپٹن کے ہزاروں شہریوں کو آف سے حفاظت 

 ہوتی ہے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو فائر سروسز میں کیریئر پر غور کرنے کی توغیب دی اور حوصلہ افزائی کی۔ 
 

ہر سال ایسے افراد کے لیے جارج ہچکاک برسری کی پیشکش کی جاتی ہے، جو فائر سروسز میں کریئر بنانے میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ یہ  
  کامیاب درخواست دہندگان کی بعد از ثانوی تعلیم کی فیسوں کے لیے ہے۔ برسری

 
 مالحظہ کریں۔  www.bramptonfire.comمزید معلومات اور درخواست فارم حاصل کرنے کے لیے، 

 
 تقاضہ جات 

 
 ذیل شرائط پر پورا اترنا ہو گا:   فنڈ کے لیے اہل ہونے کے لیے، درخواست گزاروں کو درج

 اس شخص کو برامپٹن کا رہائشی اور کینیڈا کا شہری یا کینیڈا میں کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے  •
 درخواست دہندہ آگ بجھانے سے متعلقہ کسی پروگرام میں اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری اسکول ڈپلوما حاصل کر رہا ہو  •
 میں بیان تقاضوں کو پوری طرح مکمل کرنا چاہیے درخواست دہندہ کو درخواست فارم  •
 درخواستوں کو آخری تاریخ تک جمع کروا دیا جانا چاہیے •
انٹرویو کے عمل کے بعد، کامیاب درخواست دہندہ کو کسی اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری اسکول پروگرام میں داخلے کا ثبوت الزمی   •

 طور پر فراہم کرنا ہو گا 

 عمل 
 

  پر بھیجے جانے چاہیں۔ firelife@brampton.caپر آن الئن دستیاب ہیں اور   www.bramptonfire.comدرخواست فارمز 
 درخواست کے موصول ہونے پر بند ہو جائے گا۔  30کو یا  2021اپریل  1درخواستوں کا عرصہ 

 
کی برسری   1,000$کو کورس میں اندراج کروانے پر  شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کا انٹرویو لیا جائے گا اور ایک درخواست دہندہ

 کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ 
  

 اقتباسات 
 

"میں فائر سروسز میں کریئر کے خواہشمند برامپٹن کے اہل رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ جارج ہچکاک برسری کے لیے  
اور ہماری فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اس بات کو یقینی بنانے میں ایک  درخواست دیں۔ برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے 

بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، کہ ہماری کمیونٹی تحفظ یافتہ ہو۔ سٹی ہر سال ایسے افراد کو معاونت کی پیشکش کرنے پر فخر محسوس کرتا 
 ہے، جو فرق پیدا کرنے کے لیے وقف ہوں۔" 

 رامپٹن پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف ب  -
 

"فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا عملہ ہماری کمیونٹی کا تحفظ کرنے اور لوگوں اور امالک کو محفوظ رکھنے کے لیے انتھک محنت کرتا 
ہے۔ ہم فائر سروسز میں کریئر کے لیے کام کرنے کو سراہتے ہیں اور برامپٹن کے تمام اہل رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ  

 کاک میموریئل انڈومنٹ فنڈ کے لیے درخواست دیں۔"جارج ہچ

http://www.bramptonfire.com/


 

 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -
 

“ڈیویژن چیف جارج ہچکاک فائر سروسز اور آگ اور زندگی کی حفاظت کے متعلق تعلیم کے متعلق پرلگن تھے۔ یہ برسری ان کی برامپٹن  
ے قیمتی خدمات کی ایک میراث کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ ہم غیر معمولی خدمات کی اپنی روایت کو جاری رکھنے کے  فائر کے لی 

 لیے خواہشمند فائر فائیٹرز کی اگلی نسل کو معاونت فراہم کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔"
 ز، چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ائ وب بل  -

 
ڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم کونسل کے دور دور کی ترجیح برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے کو آگے  "ہماری برامپٹن فائر این 

بڑھانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ فائر سروسز میں دلچسپی رکھنے والے رہائشیوں، جو اپنی کمیونٹی کے تحفظ کا جذبہ رکھتے  
 ری کے لیے درخواست دیں۔ہیں، کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ جارج ہچکاک برس

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
 

 
-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں 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
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 بڑھوتری کے لیے مل کر

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

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 گروندر سنگھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز
 سٹی آف برامپٹن

Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 2028 |-874-905 
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