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ਸਸਟੀ ਕਾਉਸਂਸਸਲ ਮੀਸਟੰਗਾਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਸਵਆਂ ਲਈ, brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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ਮੇਅਰ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਕਰ ਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਵਕਸਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਹਰ ਹਰ । 
ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਓਨਟਰਰੀਓ ਸਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਜਆਦਾਤਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲ ਹਰ ।

ਸਰਏਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ (Ryerson University) ਅਤੇ ਸ਼ਰ ਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) 
ਨੇ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵਲੱਖਣ ਕਰ ਂਪਸ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਅਰਜੀ ਸਦੱਤੀ ਹਰ ।  ਸਕਸੇ 
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਬੰਸਧਤ ਆਰਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ 
ਫਾਇਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਹਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹੰੁਚ ਸਵੱਚ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਤੀਸਨਧੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਲਈ ਸਚਮੁਚ ਕੁਝ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਇਸਤਹਾਸਸਕ ਸਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਸਹਰਾ ਭਸਵੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਾਂ।

ਸਲੰਡਾ ਜਰ ਫਰੀ (Linda Jeffrey)
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