
 

 

 

11 ਜਨਵਰੀ, 2018  

ਸਪੰਤੀ ਪਰਬਧੰਨ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਪੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਯਗੋਤਾਵਾਾਂ  

ਦੀ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ ਹਣੁ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱਚ    

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਵਕਉਂਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱਚ ਪਵਹਲਾ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Asset Management Training and Innovation 

Centre) ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ,ੈ ਇਸਲਈ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਨ ੰ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ 

ਸਟਾਫ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਬਹਤਰ ਪਿੱਧਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤ ੇਸੰਪਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਵਆਪਕ 

ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। 

1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ, Ontario Regulation 588/2017: Asset Management Planning for Municipal Infrastructure 

(ਓਨਟੈਰੀਓ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ 588/2017: ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਸੰਪਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ) ਵਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹ ੈਵਕ ਹਰੇਕ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2019 

ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਅਤ ੇ1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ ਚਰਨਬਿੱਧ ਸੰਪਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰੇ। 

ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕੈਡਮੀ (Asset Management Academy) (ਏ.ਐਮ.ਏ.) (AMA) ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਵਿੱਚ ਅਸੈਟ 

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਸਟੀਵਟਊਟ ਆਫ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Institute of Asset Management) (ਆਈ.ਏ.ਐਮ.) 

(IAM) ਵਿੱਲੋਂ  ਸਮਰਵਿਤ, ਸੰਪਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਾਂ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਪੀ ਸੰਸਿਾ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੰਪਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ISO 55000 ਵਮਆਰਾਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਬਹਤਰ ਪਿੱਧਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਅਤ ੇਪਰੀਵਖਆ ਸਿਾਨ ਬਣ ਵਗਆ ਹੈ।  

ਵਕਉਂਵਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਾਂ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲਟੀਜ ਸੰਪਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵ ੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਸਮਰਿੱਿਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਸੈਂਟਰ ਵਵਖੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਅਤ ੇਨੈਟਵਰਵਕੰਗ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਵਗਆਨ ਨ ੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ 

ਨਵੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। 

ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਕੋਰਸ ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱਚ ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਅਤ ੇਵਨਿੱਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਦੇ 

ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਖੁਿੱਲੇ੍ ਹਨ: ਆਈ.ਏ.ਐਮ. (IAM) ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਤ ੇਆਈ.ਏ.ਐਮ. (IAM) ਵਡਪਲੋਮਾ। 

ਆਗਾਮੀ ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਕੋਰਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ www.brampton.ca/AMTraining 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ 

 

ਹਵਾਲਾ: 

“ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰ ੇਵਨੰਗ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹ ੈਅਤ ੇਸਾਡੀ ਵਸਟੀ ਨ ੰ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱਖ ਇਨੋਵੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੱਗ ੇਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਨ ੰ ਸੰਪਤੀ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ 

ਅਵਭਆਸ ਨ ੰ ਅਿੱਗ ੇਵਧਾਉਣ ਵਵਿੱਚ ਏ.ਐਮ.ਏ. (AMA) ਅਤ ੇਆਈ.ਏ.ਐਮ. (IAM) ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹ,ੈ ਜੋ ਵਕ ਪ ਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਵਮਊਵਨਵਸਪਲਟੀਜ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ।” 

- ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)  

  

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Corporate-Asset-Management/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//www.ontario.ca/laws/regulation/r17588%23BK3
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Corporate-Asset-Management/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//www.ontario.ca/laws/regulation/r17588%23BK3
http://www.brampton.ca/AMTraining
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰ ੇਵਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ ਵਿੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਾਂਘ ੇਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱਚ ਸਵਿਤ ਹਾਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦਾ 

ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਜ ੋਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ ਅਿੱਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤ ੇਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ www.brampton.ca 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸਪੰਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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