
ਮੀਡੀਆ ਕਹਾਣੀ:  Mississauga ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ, 2023 ਲਈ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਵਰਹਾ 
ਹ ੈ

 

Mississauga ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਵਸਜ (Fire and Emergency Services) ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 

ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲੱਭ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜ ੋMississauga ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ, ਪਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀ 
ਰੱਵਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹ,ੈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਕਤੇ ਿੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ; 
Mississauga ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਵਿਤੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਿਾਹਨ ਦਰੁਘਟਨਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹਰੋ ਤਕਨੀਕੀ ਬਚਾਉ ਸਬੰਧੀ 
ਕੰਮ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਹੁਾਡੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਿਜੋਂ ਕਰੈੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ 

ਸਮਾਂ ਹ ੈਵਕ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਵਕ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Mississauga ਵਿੱਚ 

ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਿਜੋਂ ਅਵਜਹਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਰਵਤਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ,ੈ ਪਰਯੋਵਗਕ 

ਟਰੇਵਨੰਗ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਿਧਣ ਦੇ ਮਕੌੇ।  
 

ਵਸਟੀ, Mississauga ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਬਣਨ ਦ ੇਫਾਇਵਦਆਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਨ ੰ  ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਿਣ ਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਦ ੋਿਰਚੁਅਲ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਸਸ਼ੈਨਾਂ ਦੀ ਮਜੇਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਿੇਗਾ, Mississauga ਦੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦਾ ਮਕੌਾ। ਅਸੀਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਹੇਠਾਂ ਸ ਚੀਬੱਧ ਿਰਚੁਅਲ ਓਪਨ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ 

ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ ੋਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਵਕਿੇਂ ਬਵਣਆ ਜਾਿੇ:  

 

• ਮੰਗਲਿਾਰ, 12 ਜੁਲਾਈ, 2022, ਸ਼ਾਮ 6:00 ਿਜੇ ਤੋਂ 7:00 ਿਜੇ ਤੱਕ  

• ਬੱੁਧਿਾਰ, 13 ਜੁਲਾਈ, 2022, ਸ਼ਾਮ 6:00 ਿਜੇ ਤੋਂ 7:00 ਿਜ ੇਤੱਕ  

Mississauga ਦੀ ਫਾਇਰਫਾਈਵਟੰਗ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੋਸਵਟੰਗ, 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਵਮਤੀ ਲਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫਤ ੇ

ਿਹੱ ਲੇਗੀ। 
 

ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿਾਸਤ ੇਵਲੰਕ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇmississauga.ca/firefighterjobs 

ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ, Firefighter.Recruitment@mississauga.ca ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

mailto:Firefighter.Recruitment@mississauga.ca

