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ਸਰਵਖੇਣ ਦ ੇਮਤੁਾਬਕ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਦਿੱ ਤੀ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤਿੱ ਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਦਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਦਵਿੱ ਚ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦਸਟੀ ਦੇ ਟਦਵਿੱ ਟਰ (Twitter)ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ (Facebook) ਰਾਹੀਂ ਦਸਟੀ ਦੇ ਪਦਹਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ 
ਦਵਿੱ ਚ ਦਹਿੱ ਸਾ ਦਲਆ। ਇਸ 10-ਦਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 50 ਪਰਸ਼ਨ ਸਨ।  
 

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਿੰ ਤਰਦਦਰਸ਼ਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫਿੰ ਡ ਦਕਵੇਂ ਦਨਯਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ 
ਅਦਜਹੀ ਦਵਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਕਵੇਂ ਦਵਕਦਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਹੀ-ਸਹੀ ਪਰਦਤਦਬਿੰ ਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਦਹਰਾਂ ਦੇ ਭਦਵਿੱ ਖ ਬਾਰੇ 
ਡੂਿੰ ਘੀ ਦਰਸਰਚ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਰੇਖਾ ਡੇਟਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 
“ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਦਹਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਕ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਕਸ ਦਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਦਵਿੱ ਖ ਦਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਦਹਰ 
ਦਵਿੱ ਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਅਦਜਹਾ ਦਬਹਤਰ, ਵਧੇਰੇ ਦਜਓਣ-ਯੋਗ ਸ਼ਦਹਰ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਪਰੇਦਰਤ ਅਤੇ ਸਫਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  
ਆਕਰਦਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਦਲਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਦਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਦਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 2016-
2018 ਰਣਨੀਦਤਕ ਯੋਜਨਾ (Strategic Plan) ਨੂਿੰ  ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਸਟੀ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ।” 
 

ਦਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਹੈ ਦਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਾਣ ਸਾਡੀ ਦਵਦਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਿੱ ਦਭਆਚਾਰਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 
'ਤੇ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਸਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਉੱਚ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਦਸਿੱ ਦਖਆ, ਆਪਸੀ-ਜੁੜਾਵ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਦਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧ, 
ਸੁਿੰ ਦਰਤਾ ਅਤੇ “ਫਲਾਵਰ ਦਸਟੀ” (ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਦਹਰ) ਵਜੋਂ ਪਰਦਸਿੱ ਧੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗਤ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਮਨੋਰਿੰਜਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਦਖਆ ਦੇ ਮੁਿੱ ਦਦਆਂ ਨੂਿੰ  ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ 
ਪਛਾਦਣਆ ਦਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਕ ਦਮਊਦਨਸਪਲਟੀ ਨੂਿੰ  ਦਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
 
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਾਵ ਦਵਿੱ ਚ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ਿੱਗ, ਇਿੱ ਕ ਟੋਰੋਂਟੋ ਅਧਾਰਤ ਕਿੰ ਪਨੀ ਯੂਥਫੁਲ ਦਸਟੀਜ਼ (Youthful Cities) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਸੀ ਜੋ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਲਆਉਣ ਵਾਦਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਸ ਦਵਿੱ ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਵਿੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਦਰਤ ਸ਼ਦਹਰੀ ਦਗਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ 
ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰੋਂਟੋ, ਅਤੇ ਮੌਂਦਟਰਅਲ ਸਮੇਤ - ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 75 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਿੱ ਡੇ ਸ਼ਦਹਰਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 
ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 

ਦਰਪੋਰਟ ਦਸਟੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਦਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਵਦਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਦਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਦਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਪਰਦਰਦਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਦਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਦਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਦਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਦਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਦਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਦਵਿੱ ਚ ਖਦੋਲਹਆ ਦਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਸਦਵਕ ਹਸੋਦਪਟਲ, ਦਵਦਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਦਸਸਟਮ ਦਾ ਦਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਦਮਉਦਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Community-Engagement/Pages/Youth-Survey-Results.aspx
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

 

 
 
 
 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਦਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਦਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

