
 

 

 

28 ਮਾਰਚ 2017  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕਲੂ ਸਲਾਹ ਮੰਗ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 15-24 ਸਾਲ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਰਲਆਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਰਵਚਾਰ 
ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ਹੁਤ ਰ ਿੱ ਦਤ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰਕਵੇਂ ਰਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਵਅਕਤੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਸਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਿੱ ਭ ਰਹੀ ਹੈ!  
  
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬ੍ਕ-ਢੁਕਵੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਤੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੰੂ ਰਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਰਤਰਨਧੀ, ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਰਕ  ਰਹਰ ਨੰੂ ਹਰ ਰਕਸੇ 
ਲਈ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਢੁਕਵਾਂ ਰਕਵੇਂ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਜ਼ਰੁਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ  ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 
        ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਰਕ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇ ਨ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ 
        ਫੁਰਸਤ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨਾ 
        ਨਾਗਰਰਕ ਰਜ਼ੰਦਗੀ ਰਵਿੱ ਚ ਆਦਰ ਨੰੂ ਪਰੋਤਸਾਰਹਤ ਕਰਨਾ 
        ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ 
        ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ  
        ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣੀ   

  
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਉਹਨਾਂ  ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਰਜਿੱ ਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬ੍ਾਦੀ ਰਰਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 34 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਰਵਿੱ ਖ ਨੰੂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਰਮਕਾ ਬ੍ਹੁਤ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਰਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda 

Jeffrey) ਨੇ ਰਕਹਾ। “ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬ੍ਕ-ਢੁਕਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ, ਸਭ ਨੰੂ  ਾਮਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ  ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, 
ਅਸੀਂ ਯਥਾ-ਸਰਥਤੀ ਨੰੂ ਬ੍ਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!” 
 

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬ੍ਰ ਬ੍ਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੰਬ੍ਰ 2018 ਤਿੱ ਕ  ਾਮ ਦੀਆਂ ਮੀਰਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਘੰਰਟਆਂ 
ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੋਣਾ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਰਟਆਂ 
ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
  
ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਰਵਿੱ ਚ  ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਿੱ ਛੁਕ 905.874.2115 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਰਫਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਖਾਸਤ 
ਫਾਰਮ available online (ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ) ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਰਵਖੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤਿੱ ਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ  ਰਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਰਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਰਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾ ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਰਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਰ ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਰਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏ ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਰਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਰਵਿੱ ਚ ਖਰੋਲਿਆ ਰਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਰਵਕ ਹਸੋਰਪਟਲ, ਰਵਰਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਰਸਸਟਮ ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ 

 
 
 
 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Documents/Application%20Form.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Documents/Application%20Form.pdf
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

 
 

 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਰਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

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

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

