
 

 

 

4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ਬ੍ੋਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ –  ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of Brampton) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਸ਼ਬ੍ੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖਰਾ 
ਿੋਚ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ City Dashboard 1.0 (ਸਿਟੀ ਡੈਸ਼ਬ੍ੋਰਡ 1.0) ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਸਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਸਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਿੰਚਾਲਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਤੀਸਜਆਂ ਸਵੱਚ ਸਕਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ।   
 

ਸਿਟੀ ਡੈਸ਼ਬ੍ੋਰਡ (City Dashboard) ਿੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਿਬੰ੍ਧੀ ਟੀਸਚਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਸਿਤੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸਵਧੀਆਂ ਨੰੂ 
ਛੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਸਵੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸ ਿੱ ਤ ਅਤੇ ਿੰਪਿੱ ਤੀਆਂ (ਫਾਈਨੈਂ ਿ ਐਡਂ ਅਿੈਟਿ) ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿੇ ਾ ਬ੍ੁਸਨਆਦੀ, ਿੰਚਾਲਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ 
ਿਬੰ੍ਧੀ ਸਵੱਤੀ ਮਾਪ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੰਦਰੁਿਤੀ, ਸਜਓਣਯੋਗਤਾ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, 
ਸਜਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾਉਣ ਅਤੇ ਿੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਿਸਿਤੀ ਅਤੇ ਗਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਸਵਧੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਦੱਿਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਿਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਕਉਂ ਹੈ, ਇਿਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 
ਸਕਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਿ ਬ੍ਾਰੇ। ਇੱਕ “ਿਬੰ੍ਸਧਤ ਸਲੰਕਿ” ਿੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 
ਪ੍ਸਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਰੋਜਾਨਾ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨਕਸਸ਼ਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਐਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਿੰਦਰਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਡੈਸ਼ਬ੍ੋਰਡ ਖੱੁਲਹਸਦਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ੍ਦੇਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਊਸਨਸਿਪ੍ਲ ਿੇਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਕਾਰਜਸਵਧੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਸ਼ਵਸਵਆਪ੍ੀ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਨਰੰਤਰ ਿੋਧ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਡੈਸ਼ਬ੍ੋਰਡ www.brampton.ca/dashboard ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ। ਿੰਿਕਰਨ 1.0 ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬ੍ਾਕੀ ਹੈ ਸਕਉਂਸਕ 
ਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਸਵਧੀਆਂ ਸਵੱਚ ਿੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਡੈਸ਼ਬ੍ੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਸਿਤ “ਡੈਸ਼ਬ੍ੋਰਡ ਿੁਝਾਅ” ਬ੍ਟਨ 
ਦੁਆਰਾ ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਟੱਪ੍ਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
 

ਹ ਾਲੇ: 

“ਿਾਡੀ 2016-2018 ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਚ ਮੱੁਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਿੂਚਕਾਂ ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪ੍ਛਾਸਣਆ ਸਗਆ, ਜੋ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ 
ਜਵਾਬ੍ਦੇਬ੍ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਿਾਡੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਝਣ ਨਾਲ ਸਕ ਿਾਡੀ ਸਿਟੀ ਸਕੱਿੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਹੜੇ 
ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਿਾਨੰੂ ਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕੁਆਸਲਟੀ ਨੰੂ ਸਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਜੁੜਨ, ਆਗੂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ 
ਬ੍ਣਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਸਮਲਦੀ ਹੈ।” 
ਮੇਅਰ ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffery)   
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“ਿਾਡੇ ਸਨਰੰਤਰ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਵਾਿਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਰੂਪ੍ਾਂਤਰਨ ਬ੍ੇਸਮਿਾਲ ਜਨਤਕ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀ, ਤੀਬ੍ਰਤਾ ਅਤੇ 
ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡੈਸ਼ਬ੍ੋਰਡ ਸਨਰੰਤਰ ਿੋਧ ‘ਤੇ ਿਾਡੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫੋਕਿ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਣ, 
ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਿੰਿਸਕਰਤੀ ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਵੱਚ ਿਹੀ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।”  
ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange), ਚੀਫ ਐਡਸਮਸਨਿਟਰੇਸਟਵ ਅਫਿਰ  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਿੋਚ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪ੍ੀ ਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਿਸਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਿੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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http://www.brampton.ca/#_blank
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