
 
 

 

19 ਨਵਰੀ 2017  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱਚ ਭਾਵੀ ਯਨੂੀਵਰਵਿਟੀ ਦ ੇਨਵੇਂ ਵਰੇਵ ੇ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੂੰ  ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਵਿਟੀ ਬ੍ਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਵਿਲ 
ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਉੱਨਤ ਵਿਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਵਕਾਿ ਿੂੰਤਰੀ (ਵਿਵਨਿਟਰ ਆਫ ਐਡਵਾਂਿਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਵਕਿੱਲਿ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ), ਵਡਪਟੀ ਪਰੀਿੀਅਰ, ਿਾਣਯੋਗ 
ਡੇਬ੍ ਿੈਵਿਊਜ (Deb Matthews) ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ (Brampton Board of Trade) ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਾਰਜਕਰਿ ਤੇ 
ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵਕ ਪਰੋਵਵੂੰ ਿ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Province of Ontario) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੂੰ ਡਰੀ ਵਿਿੱ ਵਿਆ 
ਲਈ ਵਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਨਵਾਂ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਹਿਾਇਤ ਦੀ ਆਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਵਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ 
ਵਵਕਾਿ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੰ ਿ ਬ੍ਾਰੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੂੰ  ਕਿੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਵਿਲ ਦੇ ਿਟਾਫ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਿੂੰਦਰਭ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ। 
 

ਿੂਬ੍ੇ ਦੇ ਪਰਤੀਵਨਧੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਵਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਟੀ ਦੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਵਰਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਿ ਿਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵਕ ਿਾਰੇ 
ਵਹਿੱ ਿੇਦਾਰ (ਿਟੇਕਹੋਲਡਰ) ਪਰੂੰਪਵਰਕ ਯੂਨੀਵਰਵਿਟੀ ਕੈਂਪਿ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਵਿਟੀ ਦੀ ਆਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਾਰੇ ਿੂੰ ਭਾਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਵਜਹੇ ਕੇਂਦਰ 
ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਵਦਲਚਿਪੀ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਿੱ ਵਿਆ ਨੂੂੰ  ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਿਵਹਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ – ਫੈਵਿਵਲਟੀ ਵਡਪਟੀ ਪਰੀਿੀਅਰ ਿੈਵਿਊਜ ਨੇ ਇਿਦਾ 
ਹਵਾਲਾ “ਕੁਝ ਅਵਜਹਾ, ਜੋ ਅਿੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਕਦੇ ਵੀ, ਵਕਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਿਆ ਹੈ” ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਦਿੱ ਤਾ। 
 

“ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਵਬ੍ਹਤਰ ਯੂਨੀਵਰਵਿਟੀ ਵਵਿੱ ਚ ਿਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਧੁਵਨਕ ਵਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਨਰਿਾਣ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ,” ਿੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿੀਿਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਦੇਿਣ ਦਾ ਵੀ ਿੌਕਾ 
ਹੈ, ਜੋ ਿਾਨੂੂੰ  ਗਲੋਬ੍ਲ ਿੂੰ ਿਿਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂੰਗੇ ਿਬ੍ੂੰ ਧ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਿੌਕਾ ਿੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 
 

ਵਡਪਟੀ ਪਰੀਿੀਅਰ ਿੈਵਿਊ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਵਕ ਿੂਬ੍ੇ ਦੀ ਵਦਲਚਿਪੀ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਿਿੱਦਾ (ਕਾਲ ਫਾਰ ਐਕਿਪਰੈਸ਼ਨਿ ਆਫ ਇੂੰਟਰਿਟ) 
(ਯੂਨੀਵਰਵਿਟੀ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਵਿਟੀ ਿਿਾਵਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ) ਿੂਬ੍ੇ ਦੀ ਵੈਬ੍ਿਾਈਟ (www.ontario.ca) 'ਤ ੇ

18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੂੰ  ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿੂੰ ਵਿਪਤ ਰੂਪਰੇਿਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵਜਿਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਵਿਟੀ ਦੇ ਪਰਿਤਾਵ ਦੀ 
ਚੋਣ 2017 ਦੀ ਪਤਝੜ ਰੁਿੱ ਤ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਵਿਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਵਿਆ ਵਕ ਿਫਲ ਿੂੰ ਿਿਾਨ ਉੱਨਤ ਵਿਿੱ ਵਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਵਕਾਿ ਿੂੰ ਤਰਾਲੇ 
ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਫਲ ਪਰਿਤਾਵ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ ਅਤੇ 
ਵਿਊਵਨਵਿਪਵਲਟੀ ਦੀ ਇਿ ਵਵਿੱ ਚ ਿੁਿੱ ਿ ਭੂਵਿਕਾ ਹੈ। 
 

ਵਦਲਚਿਪੀ ਦੇ ਪਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਿਿੱਦਾ ਦੀ ਵਰਲੀਜ਼ ਨਾਲ, ਵਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੂੰ  ਬ੍ਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਿੋਵਧਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਕਦਿਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, 
ਿੂਬ੍ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਬ੍ੂੰ ਧ ਨੂੂੰ  ਗਵਹਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨਾ, ਵਿਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਵਦਲਚਿਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿੂੰਿਿਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਵਜਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਵਵਕਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਜਿ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਿੌਜੂਦਾ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੂੰ ਡਰੀ ਿੂੰਿਿਾਨ ਅਤੇ 
ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੌਕੇ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ। 
 

ਿੂਬ੍ੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਵਵਗਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੂੰਜੀਨੀਅਵਰੂੰਗ, ਆਰਟਿ ਅਤੇ ਗਵਣਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਨਵੇਂ ਪੋਿਟ ਿੈਕੂੰ ਡਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਉਹ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਿਾਨ ਅਤੇ ਭਾਵੀ ਿਾਲਕਾਂ ਲਈ ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਕਿਰ ਿੂੰ ਿੇਪ ਵਵਿੱ ਚ STEAM ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 



 
 

 

ਿੂੰਿੇਪ ਤਿੱ ਿ: 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਉੱਤਰੀ ਅਿਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਊਵਨਵਿਪਲ-ਿਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਫਾਈਬ੍ਰ-ਔਪਵਟਕ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਊਨਲੋਡ 
ਪਰੇਰਨਾ ਲਈ ਵਤਆਰ 700 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਕਲੋਿੀਟਰ ਕੇਬ੍ਲ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ 

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ76 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋਕ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ 50 ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 

 ਜਨਿੂੰ ਵਿਆ ਪਰੋਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਿਾਨ ਹੈ ਵਕ 2041 ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਨਿੂੰ ਵਿਆ ਲਗਭਗ 900,000 ਹੋਵੇਗੀ 
 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਵਿੱਲੋਂ 2016 ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿਰਵੇਿਣ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੀ, ਵਜਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿੱ ਵਗਆ ਿੀ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਦੇ 

ਿੁਿੱ ਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਅਕਾਦਵਿਕ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਅਤੇ ਵਵਕਾਿ ਹੈ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਵਿਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ ਨਿਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਵਹਲੇ ਿਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਵਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਿਵੋਲਿਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਵਵਕ ਹਿੋਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਿ ਓਿਲਰ ਹੈਲਿ ਵਿਿਟਿ ਦਾ ਵਹਿੱ ਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਵਿਉਵਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

 ਿੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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