உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு அணைப்பு இப்ப ாது ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் ைமுடிப்பு
ைற்றும் புதிய தீயணைப்பு வீரர்கணை ைி நியைனம் செய்வதற்கான
விண்ைப் ங்கணை வரபவற்கிறது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ைார்ச் 1, 2022) – ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு ைற்றும் அவெரகால பெணவகள் அணைப்பு
இப்ப ாது ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் நிணனவு நன்சகாணட நிதி ச றுவதற்கான விண்ைப் ங்கணை
வரபவற்கிறது. இந்த வருடாந்திர ைமுடிப்பு வழங்கும் திட்டைானது, தீயணைப்பு பெணவகைில் தங்கள்
சதாழிற் ாணதணயத் சதாடங்க விரும்பும் தனி ந ர்களுக்கு என ஏற் டுத்தப் ட்டது.
விண்ைப் ிப் தற்கு, நாட்டம் உள்ை விண்ைப் தாரர்கள் சகாண்டிருக்க பவண்டிய தகுதிகள்:
• கனடா குடியுாிணை ச ற்று கனடாவில்

ைியாற்றும் தகுதி சகாண்ட, ப்ராம்ப்ட்டன்

குடியிருப்புவாெியாக பவண்டும்
• ள்ைிக்கல்வியின் இரண்டாம் நிணலக்கு அடுத்த டியாக, தீயணைப்பு ெம் ந்தப் ட்ட

ாடத்திட்டத்தில் ட்டயப் டிப்பு டித்திருக்க பவண்டும்
• பூர்த்தி செய்த விண்ைப் ங்கணை ஏப்ரல் 15 க்குள் ெைர்ப் ிக்கவும்

விண்ைப் ங்கள் bramptonfire.com இல் ச ற்று firelife@brampton.ca எனும் ைின்னஞ்ெல் வழியாக
ெைர்ப் ிக்கப் ட பவண்டும். விண்னப் ங்கள் ஏப்ரல் 15 வணரயிபலா, அல்லது அதிக ட்ெைாக 30
விண்ைப் ங்கள் ெருதல், இதில் எது முதலாவபதா, அதுவணர ச றப் டும்.

பதர்வு செய்யப் ட்டவர்கள் என்ற பட்டியலில் இடம் ச ற்ற ெிண்ணப்பதாரர்கள், நேர்காணலில்
பங்நகற்க அழைக்கப்படுொர்கள்; $1,000 உதெித்வதாழக ச ற, இதில் ஒரு ெிண்ணப்பதாரர்
நதர்ந்வதடுக்கப்படுொர்; இந்த உதவித்சதாணக அெர்களின் படிப்பு நேர்க்ழகக்கு நேரடியாக
வேலுத்தப்படும். வெற்றிகரமான ெிண்ணப்பதாரர், ஒன்ட்டாாிநயா உயர்ேிழைப் பள்ளிக்கு அடுத்த
நிணலக் கல்வி கற்க அனுைதிக்கப் ட்டதற்கான ஆதாரத்ழத ெைங்க நெண்டும்.
ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் வமநமாாியல் நன்சகாணட நிதியானது, 2014 ஆம் ஆண்டு ப்ராம்ப்ட்டன் தீயழணப்பு
மற்றும் அெேர நேழெகள் குழுெில் 33 ஆண்டுகள் பணியாற்றி மழறந்த ைண்டலத் தழைெர் ஜார்ஜ்

ஹிட்ச்காக்ழக வகௌரெிப்பதற்காக ேிறுெப்பட்டது. தீ/உயிர் பாதுகாப்புக்கான கல்ெிப் பிாிழெ
ேிறுவுெதில் ஹிட்ச்காக் முக்கிய பங்கு ெகித்தார்; இதுபவ ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான
ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்களுக்கு தீயிலிருந்து பாதுகாப்பு ச றுவதற்கான கல்ெிழய ெைங்குெதில்
முக்கிய பங்கு ெகிக்கிறது.
பைலும் தகவல்கள் ச றவதற்கும் விண்ைப் ிப் தற்கும் வருணக தரவும்: bramptonfire.com
ஆள் பெர்ப்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு ைற்றும் அவெரகால பெணவகள் அணைப்பு இப்ப ாது புதிய தீயணைப்பு
வீரர்களுக்கான ஆட்பெர்ப்பு செய்கிறது. விண்ைப் ங்கள் ைார்ச் 21 வணர ஏற்கப் டும். தீயணைப்பு
பெணவகள் ற்றி, சதாிந்துசகாண்டு அதில் தங்கள் சதாழிற் ாணதணயப் அணைத்துக்சகாள்ை விரும்பும்
விண்ைப் தாரர்கள் ைார்ச் 9 ஆம் பததி ைாணல 6 ைைிக்கு நணடச றவிருக்கும் சதாழிற் ாணத தகவல்
ற்றிய சைய்நிகர் அைர்வில் ங்பகற்க அணழக்கப் டுகிறார்கள். கலந்துசகாள்ை, திவு செய்ய
நெண்டிய தைம்: bramptonfire.com
ப்ராம்ப்ட்டன் தீயணைப்பு ைற்றும் அவெரகால பெணவகள் அணைப்புடனான ஒரு சதாழிற் ாணத ற்றிய
பைலும் தகவல்களுக்கு வருணக தரவும்: bramptonfire.com
அறிஞர் கூற்றுக்கள்
“எங்கள் ப்ராம்ப்ட்டன் தீயழணப்பு மற்றும் அெேரகாை நேழெகள் குழுவானது, ேமூகப் ாதுகாப்பு
மற்றும் தீயிலிருந்தான பாதுகாப்புக்கு அர்ப்பணிப்புள்ள ேபர்கழளக் வகாண்டுள்ளது. இந்தக் குழுெில்
ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் ஒரு உத்நெகமான உறுப்பினராக இருந்தார்; தீயழணப்பு நேழெயில் ஒரு
வதாைிற் ாணதணயத் வதாடர்வதற்கான தகுதி ொய்ந்த ப்ராம்ப்ட்டன்வாெிகள் இந்த ொய்ப்பு
ச றுவதற்காக ெிண்ணப்பிக்க ோன் ஊக்குெிக்கிநறன்.”
-

ப ட்ாிக் ப்ரவுன், பையர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ப்ராம்ப்ட்டன் தீயழணப்பு மற்றும் அெேரகாை நேழெகள் குழு ஒவ்வொரு ோளும் சைன்பைபல வேன்று
ேமது ேமூகத்ழதப் பாதுகாப்பாக ழெத்திருக்கவும், ப்ராம்ப்ட்டழன ஆநராக்கியமான மற்றும்
பாதுகாப்பான ேகரமாக மாற்றவும் பங்களிப்பு வேய்கிறது. தாங்கள் நேழெ வேய்யும் ேமூகத்ழத
பிரதிபலிக்கும் வணகயில், பன்முகத்தன்ழம வகாண்ட, அணனவணரயும் உள்ளடக்கிய குழுழெ
உருொக்குெதற்கும் அெர்கள் உறுதிபூண்டுள்ளனர். ேமது புதிய ெருங்காை தீயழணப்பு வீரருக்கு

ஆதரெளிப்பதற்கான ொய்ப்ழப ெைங்க இந்த ெருடாந்திர ைமுடிப்பு வழங்கும் திட்டம் திரும்பவும்
வருெழதப் பார்ப்பது மகிழ்ச்ேி அளிக்கிறது.”
-

சராவீனா ொன்ட்படாஸ், ிராந்திய கவுன்ெிலர், வார்டுகள் 1 & 5; தணலவர், ெமுதாய பெணவகள்,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

“ைண்டலத் தழைெர் ஜார்ஜ் ஹிட்ச்காக் அவர்கள், தீயழணப்பு நேழெகள் மற்றும் ேமூக பாதுகாப்பு
ஆகியெற்றின் ப ாில் ப ரார்ெமுள்ள ோம்பியனாக இருந்தார். ப்ராம்ப்ட்டன் தீயழணப்பு மற்றும் அெேர
நேழெகள் குழுெிற்கு அெர் ஆற்றிய பங்களிப்புகளுக்காகவும், ஆர்ெமுள்ள தீயழணப்பு வீரருக்கு
உதவுெதற்காக இந்த உதெித்வதாழகழய ெைங்குெதுவும் அவருக்கு நாம் செலுத்தும் ஒரு
மாியாழதயாகும்.”
-

ில் ப ாசயஸ், ப்ராம்ப்ட்டன் தீயழணப்பு மற்றும் அெேர நேழெகள் அமைப்பு

”ப்ராம்ப்ட்டன் தீயழணப்பு மற்றும் அெேர நேழெகள் அணைப் ானது, ேமூகத்தினருக்கு கல்ெி புகட்டவும்
அவர்கணைப் பாதுகாக்கவும் அயராது உழைக்கிறது. தீயழணப்பு நேழெகளில் ஒரு வதாைிற் ாணதணயத்
துவங்க ஆர்ெமுள்ள குடியிருப்புவாெிகள் இந்த ரவெைான வாய்ப்புக்காக விண்ைப் ித்து, ேம்பமுடியாத
குழுெின் ஒரு அங்கைாக இருந்த டி, ப்ராம்ப்ட்டனின் ேமூகத்திற்குத் தங்கைால் இயன்றணதத் திரும்பக்
வகாடுப்பதற்குைான இந்த அற்புதமான ொய்ப்ழபப் வபறுைாறு ோன் ஊக்குெிக்கிநறன்.”
-

ால் பைாாிஸன், இணடக்கால தணலணை நிர்வாக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்
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கனடா ோட்டில் மிக ெிழரொக ெளர்ந்து ெரும் ேகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெேத்தில் 700,000 மக்கழளயும் 75,000
ெணிக அழமப்புக்கழளயும் வகாண்டிருக்கிறது. ோங்கள் வேய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கழள மனத்தில் ழெத்நத
வேய்கின்நறாம். பைதரப்பட்ட ேமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு நேர்க்கின்றனர், முதலீட்ழட ோங்கள் ஈர்க்கிநறாம்,
வதாைில்நுட்பாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூைல்ாீதியிைான புதுழமப் பழடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் ோங்கள்
வேன்றுவகாண்டிருக்கிநறாம். பாதுகாப்பான, ேிழைத்து ேிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான ஆநராக்கியமிக்க ஒரு ேகழரக்
கட்டழமப்பதற்கான ெளர்ச்ேிப்பாழதயில் ோங்கள் பங்கு ெகிக்கிநறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியெற்றில்
எங்களுடன் இழணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள்.
ஊடக வதாடர்பு
ப்ராம்ப்ட்டன் ேகர பை கைாச்ோர ஊடகம்
multiculturalmedia@brampton.ca

