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15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹ?ੋ ਇਸ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਿੀ ਮਹਤੱਵਪਰੂਨ ਹ ੈ
ਕਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦ ੇਜੜੁਾਵ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਸਰਵਖੇਣ ਆਯਕੋਜਤ ਿਰਗੇਾ  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ ਰਕਹਣ, ਿੂੰਮ ਿਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਿ ਕਬਹਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹੋ? ਕਸਟੀ ਸ਼ਕਹਰੀ ਕਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪਕਹਲੂਆਾਂ ਬਾਰੇ 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦੇ ਕਵਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਮਈ ਤਿ, ਕਸਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦੇ ਜੁੜਾਵ ਬਾਰੇ 

ਇੱਿ ਸਰਵੇਖਣ ਆਯੋਕਜਤ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਿਲਾ, ਸੱਕਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਾਂ ਦੇ 

ਕਦਰਸ਼ਟੀਿੋਣਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੀ ਜਾ ਸਿੇ। 
 

ਮੇਅਰ ਕਲੂੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਾਉਂਕਸਲ ਅਕਜਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਿਰਦੇ ਹਨ – ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਾਂ ਕਿ ਇਹ 

ਚੋਣਾਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਅਤੇ ਕਵਚਾਰਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਹਰ ਨਾਲ ਜੁਕੜਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਿੂੰਮ ਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 

ਸਾਡੀ 2016-2018 ਰਣਨੀਕਤਿ ਯੋਜਨਾ (Strategic Plan) ਕਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਿਈ ਪਕਹਲਿਦਮੀਆਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਨੂੂੰ 

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਕਵੱਚ ਿਾਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਸਟੀ ਦੇ ਿਕਵੱਖ ਨੂੂੰ ਆਿਾਰ ਦੇਣ ਕਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਰਦੀ ਹਾਾਂ।”  
 

ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਕਵਖੇ, ਸੜਿਾਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ http://sgiz.mobi/s3/Bramptonsurvey 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਸਟੀ ਦੇ Twitter ਅਤੇ 

Facebook ਦੇ ਮਾਕਧਅਮ ਨਾਲ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਾਂ ਤੱਿ ਪਹੁੂੰਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ 10-ਕਮੂੰਟਾਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਵੱਚ ਲਗਿਗ 50 ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ।  
 

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਕਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ  ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਥਫੁਲ-ਕਸਟੀਜ਼ (YouthfulCities) ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਕਜਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੋਰੋਂਟੋ ਆਧਾਰਤ 

ਿੂੰਪਨੀ ਦੀ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦੇ ਜੁੜਾਵ ਕਵੱਚ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ, ਸਰਿਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਲਆਉਣ ਵਾਕਲਆਾਂ ਨੂੂੰ ਆਪਸ ਕਵੱਚ ਜੋੜ ਿੇ ਦੁਨੀਆ ਕਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ 

'ਤੇ ਿੇਂਕਦਰਤ ਸ਼ਕਹਰੀ ਕਗਆਨ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੈਨਿੂਵਰ, ਟੋਰੋਂਟ,ੋ ਅਤੇ ਮੌਂਕਟਰਅਲ ਸਮੇਤ - ਦੁਨੀਆ ਿਰ ਦੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡ ੇਸ਼ਕਹਰਾਾਂ 

ਕਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਿੀਤਾ ਹੈ।  
 

ਸਰਵੇਖਣ ਕਵਚਲੇ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਥਫੁਲ-ਕਸਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਇੱਿ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਵੱਚੋਂ ਕਸਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਰਾਦਾ ਕਸਟੀ ਦੀਆਾਂ 

ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂਕਚਤ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਿੱਠੀ ਿਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਿ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਸਟੀ ਦੇ ਓਪਨ ਡੇਟਾ 

ਪੋਰਟਲ ਦ ੇਮਾਕਧਅਮ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ: ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਨੌਵਾਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਵਕਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਕਸੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਕਪਛੋਿੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਾਂ ਨੂੂੰ ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ 

ਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਾਂ ਨੂੂੰ ਕਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧੁਕਨਿ ਸਹੂਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਾਂ 

ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਤਿ ਪਹੁੂੰਚ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਕਵੱਚ ਖੋਕਲਿਆ ਕਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਵਿ ਹੋਸਕਪਟਲ, ਕਵਕਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਕਿ ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ 

ਵੱਡੇ ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਿ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨੂੂੰ ਫਾਲੋ ਿਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪਰਿ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਕਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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