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ਸਸਟੀ ਯਨੂੀਵਰਸਸਟੀ ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਹ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਸਪਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਤੋਂ, ਸਸਟੀ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ 
ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਿਣ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

ਬੁੱ ਧਵਾਰ ਨੰੂ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਨਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਸਆ। 
 

ਸਸਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਸਮਊਸਨਸਸਪਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਤੀਸਨਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਜਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨੇ 
ਆਪਣਾ ਿੁਦ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ 
(Algoma University) ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਨਾਲ ਮੀਸਟੰਗਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ 
ਸਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਜੋਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। 
 

ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬਲ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ (Highly Skilled Workforce Expert Panel) ਦੇ ਮੁਿੀ, ਸ਼ੌਨ ਕੋਨਵੇ (Sean Conway) ਨੇ ਸਸਟੀ ਹਾਲ 
ਸਵਿੇ ਇੱਕ ਦੁਪਸਹਰ ਸਬਤਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਟੀਸਚਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਸਵੱਚ ਸਸਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੋਰਾਂ 
ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀਸਨਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।  
 

ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ (Economic Development) ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੱੁਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਜਹੀਆਂ 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ; ਸਟਾਫ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਕ ਕੌਣ ਭਸਵੱਿ ਸਵੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

“ਸਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਡੀ ਸਸਟੀ ਦੇ ਭਸਵੱਿੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 
ਸਕਹਾ, “ਕਾਉਂਸਸਲ ਅਸਜਹੇ ਸਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ਸਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ 
ਭਸਵੱਿੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ 
ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।”  
 

ਸਸਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਤੰਨ ਮੱੁਿ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਯਨੂੀਵਰਸਸਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਜਿੋਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਉਮੀਦਾਂ ਅਤ ੇਟੀਸਚਆ ਂਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ 
ਕਰਦ ੇਹਏੋ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਤੀਸਨਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭੰਨ-ਸਭੰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਸਟੀ 
ਯਨੂੀਵਰਸਸਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2017 ਸਵੱਚ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਜ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਫੈਸਸਸਲਟੀਜ) ਲਈ 
ਪਰਸਤਾਵ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ। 
 



 
 

 

ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵਸਗਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਸਰੰਗ, ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਗਸਣਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਉਹ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਸਵੱਿੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਸੰਿੇਪ ਸਵੱਚ STEAM ਦੇ ਹੇਠ 
ਵਰਗੀਸਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਸੰਿੇਪ ਤੱਥ: 

 ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ 

 ਮਨੱੁਿੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵਸਗਆਨ (ਸਹਉਮੈਨ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸਾਇੰਸਸਜ), ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ) ਅਤੇ ਉੱਨਤ 
ਸਨਰਮਾਣ (ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨਯੁਫੈਕਚਸਰੰਗ) – ਕੱਲਹ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਸਚਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਸਟੀ ਲਈ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਟੀਚਾ ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਿੇਤਰ ਹਨ 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਸਵੱਚੋਂ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ 

 ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ 2021 ਤੋਂ 2041 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਜ ਸਵੱਚ ਸਵੀਸਕਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5,000 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ  

 
-30- 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਨਸਲੀ ਸਪਛੋਕਿਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਿਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹਸੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਸਸਟਮ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 

 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  
ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 
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