
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء
  

ہوں کے لیے مالزمین اور گرما کے لیے پارکس اور تفریحی سہولت گاموسم سٹی آف برامپٹن موسم بہار اور 
 بھرتی کر رہا ہے  رضاکاران

میں جزو وقتی مالزمتوں میں دلچسپی  سٹی آف برامپٹن کے پاس پارکوں اور تفریح گاہوں  – (2022مارچ  23برامپٹن، آن )
 رکھنے والے افراد کے لیے اور پورے شہر میں رضاکارانہ کاموں کے لیے بہت سے دلچسپ مواقع دستیاب ہیں۔

 برامپٹن ریکریئیشن 
اٹکس، کیمپس، کسٹمر سروس، سہولت گاہوں کے امور کے  برامپٹن ریکریئیشن کے پاس اس موسم بہار اور موسم گرما میں ایکو

لیے اور مزید بہت سی آسامیاں خالی ہیں۔ کمیونٹی پر مبنی ماحول میں کام کرنے والی معاون ٹیم کے لیے کام کرنے سے لطف 
ما اور ترقی اندوز ہوں اور بہت سے فوائد بھی حاصل کریں جیسے لچکدار نظام االوقات، بامعاوضہ تربیت، مہارت کی نشوون
  کے مواقع، رعایتی رکنیت تک رسائی اور ایسا تجربہ حاصل کریں جو آپ کے ریزومے کو چار چاند لگا دے گا۔

اپریل کو آنے والے جاب فیئر میں سٹی کے عملے سے بات چیت کریں۔  9دستیاب مواقع کے بارے میں مزید جانیں اور 
 مالحظہ کریں۔  jobs-www.brampton.ca/rec تفصیالت اور درخواست دینے کے لیے

 برامپٹن پارکس مینٹینینس اینڈ فاریسٹری 
برامپٹن پارکس مینٹیننس اینڈ فاریسٹری کے پاس اس موسم بہار، موسم گرما اور موسم خزاں میں جنگالت، باغبانی، قبرستانوں، 

 ضلعی دیکھ بھال میں مختلف اقسام کی جزو وقتی اور عارضی آسامیاں دستیاب ہیں۔ تعمیرات اور 

ایک معاون ٹیم کے ساتھ کام کریں، بیرونی ماحول سے لطف اندوز ہوں اور ایک سیزنل لیبرر، پارکس کیپر، گارڈنر، آربورسٹ  
ئیں۔ تفصیالت اور درخواست دینے اور بہت کچھ کے طور پر اپنی صالحیتوں کو شہر کی بہتری کے لیے استعمال میں ال

 .مالحظہ کریں www.brampton.ca/employment کے

 رضاکارانہ مواقع
سی سٹی آف برامپٹن مختلف شعبوں کے لیے رضاکاروں کی تالش کر رہا ہے، بشمول برامپٹن اینیمل سروسز، برامپٹن ایمرجن

سال یا اس سے زیادہ عمر کے   14مینجمنٹ آفس، برامپٹن ریکریئیشن، اور پرفارمنگ آرٹس۔ 
  پر مزید جان سکتے ہیں اور درخواست دے سکتے ہیں۔ www.brampton.ca/volunteers افراد

 اقتباسات 

کے موسم   2022شہر ہے اور ہم اپنی کمیونٹی میں مزید مالزمتیں پیدا کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔ ہم نے "برامپٹن ایک مواقع کا 
کے لیے موزوں افراد کی بھرتی کی مہم شروع کی ہے اور بہار اور موسم گرما میں پارکوں اور تفریحی مقامات پر کام کرنے 

اگر آپ کام یا رضاکارانہ خدمات تالش کر رہے ہیں، تو میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ ہمارے موجودہ مواقع کو  
 براؤز کریں۔" 

 ، میئر، سٹی آف برامپٹن پیٹرک برأون -

"برامپٹن رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ ہمارے پارکس یا تفریحی محکموں میں کام کرنے کے  
کے مواقع کے ذریعے شہر کے   2022لیے ہماری معاون ٹیم کا حصہ بنیں، قیمتی مہارتیں اور تجربہ حاصل کریں اور ہمارے 

 دا کریں۔" لیے ایک مفید کردار ا

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


 

 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

میں بہت سی خالی آسامیاں دستیاب ہیں۔ ہمارے "ہمارے پاس موسم بہار اور موسم گرما کے لیے برامپٹن پارکس اینڈ ریکریئیشن 
و صحت مندانہ، فعال اور محفوظ رکھنے میں مدد دینے کے لیے  پاس رضاکاروں کے لیے بھی مواقع موجود ہیں۔ ہمارے شہر ک

 اور شہر میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے درخواست دیں۔"

 ؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن 8اور  7چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز  -

ترقی کرنے والی کمیونٹی کی خدمت میں  "سٹی آف برامپٹن کے پاس ایک بہترین ٹیم موجود ہے جو متنوع اور تیزی سے
مصروف ہے۔ ہم اس موسم بہار اور موسم گرما اور سال بھر کے لیے کامیاب درخواست دہندگان کو ان کے کردار میں خوش 

 آمدید کہنے کے منتظر ہیں۔" 

 ، سٹی آف برامپٹن CAOپال موریسن، انٹیرم  -
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  سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور    700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی   ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں 

محفوظ، قابل دوام اور   جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو
 مالحظہ کریں۔   www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے   انسٹاگراماور  فیس بک ، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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