
 

 

 
                      برائے فوری اجراء

 

 برامپٹن فائر اب جارج ہچکاک برسری اور نئے فائر فائٹرز کی بھرتی کے لیے درخواستیں وصول کر رہا ہے
  

برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی جانب سے جارج ہچکاک میموریل اینڈوومنٹ فنڈ کے لیے   – (2022مارچ  1برامپٹن، آن )
درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں۔ یہ ساالنہ برسری پروگرام فائر سروسز میں کیریئر بنانے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے ترتیب 

 دیا گیا ہے۔ 
 

 دلچسپی رکھنے والے درخواست دہندگان کے لیے درج ذیل چیزیں الزمی ہیں: درخواست دینے کے اہل ہونے کے لیے، 

 برامپٹن کے رہائشی، کینیڈا کے شہری اور کینیڈا میں کام کرنے کے اہل ہوں۔  •
 آگ سے بچأو کے متعلقہ پروگرام میں اونٹاریو پوسٹ سیکنڈری اسکول ڈپلومہ حاصل کر رہے ہوں۔  •
 اپریل تک مکمل شدہ درخواست فارم جمع کرائیں۔   15 •

  
اپریل تک   15پر جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ درخواستیں  firelife@brampton.ca پر موجود ہیں اور  bramptonfire.com درخواستیں

 درخواستیں موصول ہو جانے تک وصول کی جائیں گی۔   30یا زیادہ سے زیادہ 
 

برسری کے لیے  1,000شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کو انٹرویو میں شرکت کے لیے مدعو کیا جائے گا اور ایک درخواست دہندہ کو $
منتخب کیا جائے گا، جس کی ادائیگی ان کے کورس کے اندراج کے لیے براہ راست طور پر کی جائے گی۔ کامیاب درخواست دہندہ کو  

 اونٹاریو کے کسی پوسٹ سیکنڈری اسکول پروگرام میں قبولیت کا ثبوت فراہم کرنا ہو گا۔ 
 

سال تک   33نی ڈویژن چیف جارج ہچکاک کے اعزاز میں قائم کیا گیا تھا، جنہوں نے  میں آنجہا 2014جارج ہچکاک میموریل اینڈوومنٹ فنڈ 
  برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم میں اپنی شاندار خدمات سر انجام دی تھیں۔ ہچکاک نے فائر/الئف سیفٹی ایجوکیشن ڈیویژن کے قیام

 کو آگ سے حفاظت کی تعلیم فراہم کرنے میں شاندار کردار ادا کیا ہے۔ میں کلیدی کردار ادا کیا، جس نے برامپٹن کے ہزاروں شہریوں 
 

 mbramptonfire.co مزید معلومات اور درخواست دینے کے لیے، مالحظہ کریں:

 بھرتی
مارچ تک وصول کی جائیں گی۔   21برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز موجودہ طور پر نئے فائر فائٹرز کی بھرتی کر رہا ہے۔ درخواستیں 

  6مارچ کو شام   9ایسے درخواست دہندگان جو فائر سروسز کے ساتھ کیریئر کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھتے ہوں انہیں 
کیریئر انفارمیشن سیشن میں شرکت کے لیے مدعو کیا جاتا ہے۔ شرکت کرنے کے لیے، یہاں رجسٹر   بجے ورچوئل

 bramptonfire.com کریں:
 

 bramptonfire.com یریئر کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں:برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز میں ک

 اقتباسات

جارج ہچکاک  فائر سیفٹی کے لیے پرعزم ہیں۔ افراد پر مشتمل ہے جو کمیونٹی اور "ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ٹیم ایسے 
رہے   اپنی ٹیم کا ایک متاثر کن رکن تھا اور میں برامپٹن کے ایسے اہل افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں جو فائر سروسز میں اپنا کیریئر بنا

 ہیں، کہ وہ اس شاندار موقع کے لیے درخواست دیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/GH-Memorial-Fund/Pages/Welcome.aspx
mailto:firelife@brampton.ca
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/GH-Memorial-Fund/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/fire-emergency-services/Firefighter-Recruits/Pages/Welcome.aspx


 

 

  

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیم ہماری کمیونٹی کو محفوظ رکھنے اور برامپٹن کو ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر بنانے میں 
ہیں جو متنوع، جامع اور اس  اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر روز اوپر اور مزید آگے جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی ٹیم بنانے کے لیے بھی پرعزم 

کمیونٹی کی عکاسی کرتی ہے جس کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے نئے ممکنہ فائر فائٹر کو اعانت فراہم کرنے کے لیے اس ساالنہ  
 برسری پروگرام کی دوبارہ بحالی کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے۔"

 چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن؛ 5اور   1وس، ریجنل کونسلر وارڈز نترووینا سی -

  

"ڈویژن چیف جارج ہچکاک فائر سروسز اور کمیونٹی سیفٹی کے لیے پرجوش اور اس کے چیمپئن تھے۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز  
نا ایک اعزاز کی بات  ٹیم کے لیے ان کی شاندار خدمات اور خواہش مند فائر فائٹرز کی مدد کے لیے اس برسری کو بطور میراث پیش کر 

 ہے۔"

 بل بوئیر، چیف، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز -

  

"برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کمیونٹی کی آگاہی اور حفاظت کے لیے انتھک کام کرتی ہے۔ میں فائر سروسز میں کیریئر بنانے میں 
اس ناقابل یقین حد تک عظیم ٹیم کا حصہ بننے اور برامپٹن کی کمیونٹی دلچسپی رکھنے والے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ 

 کو کچھ واپس دینے کے لیے اس دلچسپ موقع کے لیے درخواست دیں۔"

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

  

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
ی اور ماحولیاتی 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 ٹیکنالوج

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

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 کلچرل میڈیا سٹی آف برامپٹن ملٹی 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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