
 

 

THÔNG BÁO KHẨN CẤP    

 

Dịch Vụ Cứu Hỏa Brampton hiện đang nhận các đơn xin 
học bổng George Hitchcock 

 
  
BRAMPTON, ON (5 Tháng 2 Năm 2021) – Các cư dân quan tâm theo đuổi nghề nghiệp trong ngành 
cứu hỏa được mời nộp đơn xin tài trợ từ Quỹ Tài Trợ George Hitchcock (George Hitchcock Memorial 
Endowment Fund), còn được gọi là học bổng George Hitchcock. 
 
Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton đã lập Quỹ Tài Trợ George Hitchcock vào năm 2014 lấy tên 
cố Trưởng Lính Cứu Hỏa George Hitchcock, người đã phục vụ tại Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp 
Brampton trong suốt 33 năm. Ông là người tiên phong nòng cốt trong việc thiết lập Phòng Giáo Dục An 
Toàn Trong Cứu Hỏa/Cứu Hộ, phục vụ công tác giáo dục cứu hộ cho hàng nghìn người dân Brampton 
hàng năm. Ông đã truyền cảm hứng và khuyến khích nhiều người cân nhắc về những lựa chọn nghề 
nghiệp trong ngành cứu hỏa. 
 
Học bổng George Hitchcock được trao hàng năm cho các cá nhân quan tâm theo đuổi nghề nghiệp 
trong ngành cứu hỏa. Học bổng này dành để chi trả học phí giáo dục sau trung học cho ứng viên nộp 
đơn xin thành công.  
 
Để biết thêm thông tin và nhận mẫu đơn xin, truy cập www.bramptonfire.com. 
 
Các yêu cầu 
 
Để đủ tiêu chuẩn được tài trợ, các ứng viên phải đáp ứng những tiêu chí sau: 

• Cá nhân là người dân Brampton và là công dân Canada hoặc có thể làm việc hợp pháp tại 
Canada 

• Ứng viên đang theo học lấy bằng giáo dục tại một Trường Sau Trung Học ở Ontario thuộc một 
chương trình liên quan đến cứu hỏa 

• Ứng viên phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu được liệt kê trong đơn xin 
• Các đơn xin phải được nộp theo thời hạn nộp quy định 
• Sau quá trình phỏng vấn, ứng viên được nhận tài trợ phải cung cấp bằng chứng được nhận 

vào một chương trình của Trường Sau Trung Học ở Ontario 

Quy trình 
 
Các mẫu đơn xin có sẵn trực tuyến tại www.bramptonfire.com và phải được nộp cho 

firelife@brampton.ca. Thời gian nộp đơn sẽ đóng vào ngày 1 tháng 4 năm 2021, hoặc sau khi đã 
nhận đủ 30 hồ sơ. 
 
Các ứng viên được chọn vào vòng trong sẽ được phỏng vấn để chọn ra một ứng viên nhận khoản học 
bổng $1.000 giúp chi trả học phí cho khóa học. 
  
Trích dẫn 
 
“Tôi khuyến khích các cư dân Brampton đủ điều kiện mà quan tâm theo đuổi nghề nghiệp trong ngành 
cứu hỏa tham gia nộp đơn xin học bổng của Quỹ George Hitchcock. Brampton là một Thành Phố Lành 

http://www.bramptonfire.com/


 

 

Mạnh và An Toàn, và đội Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp của chúng ta đóng một vai trò thiết yếu trong 
việc đảm bảo giữ an toàn cho cộng đồng chúng ta. Thành Phố luôn tự hào cung cấp hỗ trợ hàng năm 
cho một cá nhân thực sự nỗ lực tạo ra sự khác biệt.” 
- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
  
 Chúng tôi tuyên dương tất cả những ai làm việc trong ngành cứu hỏa, và khuyến khích những người 
dân Brampton đủ điều kiện nộp đơn xin học bổng từ Quỹ Tài Trợ George Hitchcock.” 
- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố 
Brampton 
 
“Trưởng Lính Cứu Hỏa George Hitchcock đã luôn hết mình vì ngành cứu hỏa, cũng như giáo dục cứu 
hỏa và cứu hộ. Học bổng này được cung cấp như một tri ân đến những đóng góp giá trị mà ông đã làm 
cho Cứu Hỏa Brampton. Chúng tôi rất vinh dự được hỗ trợ thế hệ tiếp theo mang tinh thần đến những 
người lính cứu hỏa để tiếp nối truyền thông của dịch vụ đặc biệt này.” 
- Bill Boyes, Trưởng Lính Cứu Hỏa, Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton 
 
“Đội ngũ Dịch Vụ Cứu Hỏa và Khẩn Cấp Brampton của chúng ta đóng một vai trò thiết yếu trong công 
tác nâng cao Ưu Tiên của Nhiệm Kỳ Hội Đồng, đó là Brampton là Thành Phố Lành Mạnh và An Toàn. 
Các cư dân quan tâm theo đuổi nghề nghiệp trong ngành cứu hỏa mong muốn được bảo vệ cộng đồng 
của mình được mời nộp đơn xin học bổng của Quỹ George Hitchcock.” 
- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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