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ਯ.ੂਐਸ. ਕ ਾਂਸਲ ਜਨਰਲ (U.S. Consul General) ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਨ ਗਰਰਕ ਅਤੇ ਕ ਰਬੋ੍ ਰੀ ਲੀਡਰ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ ਗਲੋਮੇਜ਼ ਰਿਚ ਰ-ਿਟ ਾਂਦਰੇ ਰਿਿੱਚ 

ਰ ਿੱਸ  ਰਲਆ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਯੂਨ ਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕ ਾਂਸਲ ਜਨਰਲ, ਰਮਸਟਰ ਿ ਅਨ ਅਲਸ ਸੇ (Juan Alsace) ਨੇ ਕਿੱਲਹ  ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਿਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਤ ੇਅਮਰੀਕ  ਦੇ 

ਰਿਚਕ ਰ ਸਬੰ੍ਧ ਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂ੍ਤ ਬ੍ਣ ਉਣ ਅਤ ੇਇ ਨ ਾਂ ਦ  ਰਿਸਤ ਰ ਕਰਨ ਬ੍ ਰੇ ਇਿੱਕ ਗੋਲ-ਮੇਜ਼ ਰਿਚ ਰ-ਿਟ ਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਰਲੰਡ  ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਅਤ ੇ

 ੋਰ ਨ ਗਰਰਕ ਅਤ ੇਕ ਰੋਬ੍ ਰੀ ਲੀਡਰ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ ਮੁਲ ਕ ਤ ਕੀਤੀ। 
 
ਗਿੱਲਬ੍ ਤ ਰਿਿੱਚ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਤ ੇਰਸ ਤ ਰਿਰਗਆਨ ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਣਨੀਰਤਕ ਗਿੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੌਰਕਆਾਂ ਅਤ ੇਆਧੁਰਨਕ ਰਨਰਮ ਣ ਖੇਤਰ ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂ੍ਤ 

ਸਥ ਨਕ ਅਰਥ-ਰਿਿਸਥ  ਅਤ ੇਬੁ੍ਰਨਆਦੀ ਢ ਾਂਚੇ, ਅਤ ੇਨ ਲ  ੀ ਕੈਨੇਡ -ਅਮਰੀਕ  ਿਪ੍ ਰਕ ਲ ਾਂਘ ੇਨ ਲ ਸਬੰ੍ਧਤ ਸਬੰ੍ਧ ਾਂ ਅਤ ੇਮੌਰਕਆਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂ੍ਤ ਕਰਨ  ਸ਼ ਮਲ ਸੀ। 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕ  ਦੇ ਨ ਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰ ੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀ ਅਤ ੇਿਪ੍ ਰਕ ਸਬੰ੍ਧ  ਨ ਅਤ ੇਉ  ਅਿੱਜ ਤਿੱਕ ਿੀ ਜ ਰੀ  ਨ। ਅਨੁਕੂਲ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀ ਰਿ  ਰ ਾਂ ਅਤ ੇ

ਸਿੱਰਿਆਚ ਰ, ਅਤ ੇਗੂੜਹ ੀ ਿੂਗੋਰਲਕ ਨੇੜਤ  ਦੇ ਨ ਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਇ  ਮੌਜੂਦ  ਸਬੰ੍ਧ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰ ਾਂ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰ ਸ਼ਟਰੀ ਆਰਰਥਕ ਰਿਕ ਸ ਿ ਸਤੇ ਅਿੱਗ ੇ

ਿਧ ਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕ  ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਰਤਕ ਬ੍ਜ਼ ਰ ਬ੍ਣ ਉਂਦੇ  ਨ। 
 
 ਿ ਲੇ 
 
“ਮੈਨੰੂ ਇਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਿਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ   ੋਰ ੀ  ੈ – ਇ  ਇਿੱਕ ਅਰਜ   ਸ਼ਰ ਰ   ੈਜੋ ਰਿਰਿਧਤ  ਅਤ ੇਕ ਰੋਬ੍ ਰ ਦੁਆਰ  ਬ੍ ੁਤ ਸ ਰੀਆਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ 

ਪ੍ੈਦ  ਕਰਨ ਦੀ ਰਮਸ ਲ  ੈ। ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਲੰਡ  ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਦੀ ਅਗਿ ਈ ਰਿਿੱਚ ਨ ਗਰਰਕ ਅਤ ੇਕ ਰੋਬ੍ ਰੀ ਲੀਡਰ ਾਂ ਦੇ ਨ ਲ 

ਗੋਲਮੇਜ਼ ਰਿਚ ਰ-ਿਟ ਾਂਦਰਰਆਾਂ ਿਰਗ ੇਜ ਰੀ ਰਿਚ ਰ-ਿਟ ਾਂਦਰਰਆਾਂ ਦੀ ਸ  ਇਤ  ਨ ਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕ  ਅਤ ੇਕੈਨੇਡ  ਦੇ ਰਿਚਕ ਰ ਅਨੋਖੇ ਸਬੰ੍ਧ, ਉ  ਮ ਿੱਤਿਪ੍ੂਰਨ 

ਿੂਰਮਕ  ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਿਰਗ ੇਸ਼ਰ ਰ ਇਿੱਕ ਿਿੱਧਦੀ ਫੁਲਦੀ ਅਮਰੀਕ -ਕੈਨੇਡ  ਦੀ ਅਰਥ-ਰਿਿਸਥ  ਰਿਿੱਚ ਅਦ  ਕਰਦ ੇ ਨ, ਅਤ ੇਸ ਡੀਆਾਂ ਰਿਿੱਤੀ-ਰਿਿਸਥ ਿ ਾਂ ਅਤ ੇ

ਿ ਈਚ ਰਰਆਾਂ ਰਿਿੱਚ ਿ ਧੇ ਅਤ ੇਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਰਸਰਤਆਾਂ ਬ੍ ਰੇ ਕੁਝ ਰਿਚ ਰ ਸ ਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦ ੇ  ਾਂ। 

- ਯੂਨ ਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਕ ਾਂਸਲ ਜਨਰਲ ਿ ਅਨ ਅਲਸ ਸੇ (Juan Alsace) 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕਈ ਖੇਤਰ ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਕ ਫੀ ਿਿੱਡੀ ਤਰਿੱਕੀ ਦੇ ਿਿੱਲ ਿਿੱਧ ਰਰ    ੈ, ਅਤ ੇਖ ਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਮਨੁਿੱਖੀ ਅਤੇ ਰਸ ਤ ਰਿਰਗਆਨ ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਿਿੱਚ ਿਿੱਡੀਆਾਂ ਤਰਿੱਕੀਆਾਂ 

ਕੀਤੀਆਾਂ  ਨ। ਇਸ ਿਰਗ ੇਗੋਲਮੇਜ਼ ਰਿਚ ਰ-ਿਟ ਾਂਦਰੇ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਗਰ ਮ ਬ੍ ੁਤ ਮਦਦਗ ਰੀ  ਨ ਅਤ ੇਇ  ਸੰਕੇਤ ਰਦੰਦ ੇ ਨ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕ ਰੋਬ੍ ਰ ਦੇ ਲਈ ਖੁਿੱਲਹ     ੈਅਤ ੇ

ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜ   ਸ਼ਰ ਰ   ਾਂ ਜੋ ਰਸ ਤਮੰਦ, ਮਜ਼ਬੂ੍ਤ ਸਥ ਨਕ ਅਰਥ-ਰਿਿਸਥ  ਨੰੂ ਪ੍ਰੋਤਸ ਰ ਤ ਕਰਨ ਿ ਲੀਆਾਂ ਰਿਸਰਤਰਤ ਕ ਰੋਬ੍ ਰੀ ਿ ਈਿ ਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰ੍ਧ ਾਂ ਦੇ 

ਮ ਰਧਅਮ ਨ ਲ, ਤਰਿੱਕੀ 'ਤੇ ਕੇਂਰਦਰਤ  ੈ। 

- ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਸਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਲੰਡ  ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
 
 

ਗੋਲਮੇਜ਼ ਰਿਚ ਰ-ਿਟ ਾਂਦਰੇ ਰਿਿੱਚ ਰ ਿੱਸ  ਲੈਣ ਿ ਲੇ 
 

 ਿ ਅਨ ਅਲਸ ਸੇ (Juan Alsace), ਯੂਨ ਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮੇਰਰਕ  ਦੇ ਕ ਾਂਸਲ ਜਨਰਲ 

 ਰਲੰਡ  ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey), ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ 

 ਜੈਫ ਬੋ੍ਮਨ (Jeff Bowman), ਰਸਟੀ ਕ ਉਂਸਲਰ ਅਤ ੇਮੁਖੀ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (Economic Development 
Committee)  

 ਡਗ ਰਿਹ ਲੈਨਸ (Doug Whillans), ਰਸਟੀ ਕ ਉਂਸਲਰ ਅਤ ੇਮੁਖੀ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡਿੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (Economic Development 
Committee) 

 ਮ ਰਰਟਨ ਮੇਡੇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕ ਉਂਸਲਰ 

 ਬ੍ਦਰ ਸ਼ਮੀਮ (Badar Shamim), ਮੁਖੀ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬੋ੍ਰਡ ਆਫ ਟਰ ੇਡ (Brampton Board of Trade), ਅਤ ੇਗੋਲਮੇਜ਼ ਰਿਚ ਰ-ਿਟ ਾਂਦਰੇ ਦੇ 

ਸੰਚ ਲਕ 

 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਕ ਰੋਬ੍ ਰ ਾਂ ਅਤ ੇਸੰਗਠਨ ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰਤਰਨਧੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ-ਅਮਰੀਕ  ਬ੍ ਰੇ ਮੁਿੱਖ ਆਰਰਥਕ ਸੁਰਖੀਆਾਂ 
 



 

 

 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀਆਾਂ ਲਗਿਗ 700 ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਦੁਨੀਆ ਿਰ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦੇਸ਼ ਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਨਰਯ ਤ ਕਰਦੀਆਾਂ  ਨ, ਅਤ ੇਇ ਨ ਾਂ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਰਿਿੱਚੋਂ 74% ਅਮਰੀਕ  

ਰਿਿੱਚ ਰਨਰਯ ਤ ਕਰਦੀਆਾਂ  ਨ, ਜੋ ਰਕ ਰਨਰਯ ਤ ਲਈ ਦਰਸ ਇਆ ਰਗਆ ਸਿ ਤੋਂ ਿਿੱਡ  ਦੇਸ਼  ੈ। 

 2015 ਦੀ ਰੁਜ਼ਗ ਰ ਜਨ-ਗਣਨ  ਦੇ ਅਨੁਸ ਰ, 158 ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਕੰਪ੍ਨੀਆਾਂ ਨੇ ਦਰਸ ਇਆ   ੈਰਕ ਉ ਨ ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕ  ਦ  ਅੰਦਰ ਮੁਿੱਖ ਦਫਤਰ  ੈ। 

 2015 ਰਿਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਫਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਰਿਜ਼ਨ ਰਨਰਮ ਣ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਿਿੱਚ ਲਗਿਗ $1.2 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਰਸਿੱਧੇ ਆਰਰਥਕ ਅਸਰ ਦੇ ਲਈ ਰਜ਼ੰਮੇਿ ਰ ਸੀ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ ਰੇ: ਕੈਨੇਡ  ਰਿਿੱਚ ਨੌਿ ਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਿਿੱਡ  ਸ਼ਰ ਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਿਰਿਧ ਿਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਰਸਿੱਧ  ੈ ਜ ੋ89 ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਿ ਸ਼ ਿ ਾਂ ਬੋ੍ਲਣ ਿ ਲੇ 209 ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਨਸਲੀ ਰਪ੍ਛੋਕੜ ਾਂ ਿ ਲੇ ਲੋਕ ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ  ੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਰਨਿ ਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਿ ਰਲਆਾਂ ਨੂੰ ਰਿ ਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਰਿਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧੁਰਨਕ ਸ ੂਲਤ ਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡ  ਦੀਆਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨ ਲ ਿਿੱਧ ਰ ੀਆਾਂ ਆਿ ਜ ਈ ਪ੍ਰਣ ਲੀਆਾਂ 

ਰਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪ੍ ੁੰਚ ਰਮਲਦੀ  ੈ। 2007 ਰਿਿੱਚ ਖੋਰਲਹਆ ਰਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਸਰਿਕ  ੋਸਰਪ੍ਟਲ, ਰਿਰਲਅਮ ਓਸਲਰ  ੈਲਥ ਰਸਸਟਮ ਦ  ਰ ਿੱਸ   ੈ, ਜ ੋਰਕ ਕੈਨੇਡ  ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਿਿੱਡੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ  ਸਪ੍ਤ ਲ ਾਂ ਰਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

 ੈ।  ੋਰ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜ ਓ ਜ ਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨੂੰ ਫ ਲੋ ਕਰੋ। 
 

 

 ਮੀਡੀਆ ਸਪੰ੍ਰਕ 
 

ਮੈਰਡਨ  ਟੁਰਰਦਏਿ  (Madina Turdieva)  

ਮੀਡੀਆ ਰਿਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ 

ਯੂ.ਐਸ. ਕ ਾਂਸਲਟ ਜਨਰਲ ਟੋਰੋਂਟੋ  

416.595.1700 ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 220 | TurdievaM@state.gov 
 
 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਰਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca  
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