
 

 

19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 

ਓਨਟਰੈੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਇਰਸਨ  
ਯਨੂੀਵਰਵਸਟੀ ਕੈਂਪ੍ਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦਿੱਤੀ 

 
ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ ਨੂੂੰ  ਅਕਾਦਵਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਇਆ  

ਪ੍ਲਟ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (Brampton) ਅਤੇ ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ. (GTHA) ਦੇ ਰਾਜਨੀਵਤਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਲੀਡਰ ਅਿੱਜ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਵਸਿੱ ਵਿਆ 
ਸਬ੍ੂੰਧੀ ਇੂੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਸ਼ਵਿਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪ੍ਲਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ 
(Brampton Board of Trade) ਵਵਿੇ ਇਕਿੱ ਠੇ ਿੋਏ। ਵਿਟਜ਼ੀ ਿੂੰਟਰ (Mitzie Hunter) ਵਿਵਨਸਟਰ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਸਵਕਿੱਲਸ 
ਡੈਵਲੈਪ੍ਟਿੈਂਟ ਨੇ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਿਵਰੂੰਦਰ ਿਿੱਲਹੀ (Harinder Malhi), ਐਿ.ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ. ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ-ਸਵਪ੍ਰੂੰ ਗਡੇਲ (MPP Brampton-Springdale) ਅਤੇ 
ਵਿਵਨਸਟਰ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵੂਿੈਨ (Minister of the Status of Women), ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ, ਇਿੱ ਕ ਅਕਾਦਵਿਕ 
ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਦੇ ਨਾਲ, ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ (Ryerson University) ਕੈਂਪ੍ਸ 
ਸਥਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। 
  

2022 ਦੀ ਪ੍ਤਝੜ ਦੀ ਰੁਿੱ ਤ ਵਵਿੱ ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿੁਿੱ ਲਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ, ਨਵਾਂ ਕੈਂਪ੍ਸ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਡੇਟਾ-ਸੂੰਚਾਵਲਤ ਵਵਵਗਆਨ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਯੋਗਤਾਿਕ ਵਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬ੍ਜਨੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਵਿੂੰਗ ਿੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਵਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿਨ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪ੍ਸ, 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਈਬ੍ਰਵਸਵਕਓਵਰਟੀ (National Centre for Cybersecurity) ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ – 
ਸੂੰਯੁਕਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਫੈਵਸਵਲਟੀ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਵਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਜ਼ੋਨ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕੈਂਪ੍ਸ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (GO Station) ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਿੌਜੂਦ ਨੈਲਸਨ ਸਕਵੇਅਰ (Nelson Square) 
ਪ੍ਾਰਵਕੂੰ ਗ ਗਰਾਜ ਦੇ ਆਸਾਪ੍ਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੀਨ ‘ਤੇ ਸਵਥਤ ਿੋਵੇਗਾ।  
  

“ਇਿ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਵਰਲਾ ਿੌਕਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪ੍ਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲਆਉਣ ਵਵਿੱ ਚ - ਦੋ 
ਪ੍ਰਿੁਿੱ ਿ ਇੂੰ ਸਟੀਵਟਊਸ਼ਨਾਂ – ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿੋਣ ਨਾਲ ਿੀ ਇੂੰ ਨੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿੁਸ਼ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦੇ ਸੀ,” 
ਿੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਿਾ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਿਾ, “ਅਿੱਜ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪ੍ਲਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ 
ਸਾਡੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਿੌਵਕਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਵਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਵਟਕਾਣਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਾਇਰਸਨ 
ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੂੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।” 
  

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਵਲਆਉਣਾ ਵਸਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਿ ਿੈ। ਸਤੂੰਬ੍ਰ 2017 ਵਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਵਸਲ (Brampton City 

Council) ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ $150 ਵਿਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਇਵਤਿਾਸਕ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਕੀਤੀ।  
  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ (City of Brampton) ਭਵਵਿੱ ਿੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਿ ਰਿੱਿਣ ਵਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਲਈ ਵਪ੍ਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿੂਿਾਂ 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ੍ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਲੂ ਵਰਬ੍ਨ ਪੈ੍ਨਲ (Blue Ribbon Panel) ਦਾ ਕੂੰ ਿ ਵੀ 
ਸਿਾਇਕ ਵਰਿਾ ਸੀ, ਵਜਸਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਕੈਂਪ੍ਸ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ਾਂ ਿੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਵਸਲ ਵਿੱਲੋਂ ਸਥਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ। 2017 ਵਵਿੱ ਚ, ਵਸਟੀ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਆਰਵਥਕ ਅਸਰ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਜਸਨੇ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਵਥਕ 



 

 

ਅਤੇ ਸਿਾਵਜਕ ਫਾਇਵਦਆਂ ਦੀ ਵਵਵਵਧਤਾ ਨੂੂੰ  ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਸਟੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱ ਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 
ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਲ ਕੇ ਕੂੰ ਿ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵਨਰਿਾਣਾਤਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਵਵਚਾਰ 
ਅਧੀਨ ਿੈ। 
  

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਪ੍ਵਿਲਕਦਿੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਿੈਨੇਜਰ, ਪੌ੍ਲ ਅਲਡੁਨੇਟ (Paul Aldunate) ਨੇ ਵਕਿਾ, “ਅਸੀਂ ਰਾਇਰਸਨ 
ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜ਼ਬ੍ੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਨਰਿਾਣ ਕੀਤਾ ਿੈ।” ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਿਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਿਾਂਚਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਕੇ ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਿਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਆਰਵਥਕ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਵਲਆਵੇਗਾ। ਇਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਭਵਵਿੱ ਿੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰੇਗਾ।” 
  

ਇਿ ਰਾਇਰਸਨ ਦਾ ਉੱਘੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟੋਰੋਂਟੋ ਕੈਂਪ੍ਸ ਦੇ ਬ੍ਾਿਰ ਅਕਾਦਵਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਵਿੂੰਗ ਦਾ ਪ੍ਵਿਲਾ ਵਵਸਤਾਰ ਿੈ। ਰਾਇਰਸਨ ਦੀ ਸ਼ਵਿਰ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਨਰਿਾਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੂੰ ਸਟੀਵਟਊਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਿ ਿੈ, ਅਤੇ ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਪ੍ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ-ਕੇਂਦਵਰਤ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ 
ਲਈ ਿਾਨਤਾ ਵਿਲੀ ਿੈ। ਕੈਰੀਅਰ-ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ‘ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਇਰਸਨ ਨੂੂੰ  ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ 
ਿੁਕਾਬ੍ਲੇ, ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬ੍ੂੰ ਧ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। 
  

ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਡਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਡਾ. ਿੁਿੂੰ ਿਦ ਲਛੇਿੀ (Mohamed Lachemi) ਨੇ ਵਕਿਾ, “ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਸਤਾਰ 
ਕਰਨ ਨਾਲ, ਰਾਇਰਸਨ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਵਕਵਸਤ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵੂੰ ਨ-ਸੁਵੂੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਵਵਿੱ ਚ 
ਬ੍ਿੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿ ਿੁਿਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।” ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਿਾ, “ਅਸੀਂ ਰੀਜਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਵਜਿੇ ਨਵੀਨ 
ਅਕਾਦਵਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਿਾਂ ਿੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲ ਕੇ ਕੂੰ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਆਧੁਵਨਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਿੋਣ 
ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸੋਚ ਵਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਿੱ ਵਸਆ ਨੂੂੰ  ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਦੇ ਿੋਣ।” 
  

ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਲੂੰ ਿਾ ਇਵਤਿਾਸ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਿੁਿੱ ਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਵਿੂੰਗ ਵਵਕਵਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਬ੍ੂਤ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧੀਆਂ ਰਿੀਆਂ ਿਨ। 
ਡੇਵਵਸ (Davis) ਕੈਂਪ੍ਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸਡ ਿੈਨਯੁਫੈਕਚਵਰੂੰਗ ਐਡਂ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Centre of Advanced Manufacturing 

and Design Technology) ਪ੍ਵਿਲਾਂ ਿੀ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਿਨ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੀ ਅਪ੍ਲਾਈਡ ਵਰਸਰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਿਕ ਵਸਿਲਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਬ੍ਿੁਤ 
ਚੂੰਗੀ ਸਾਿ ਿੈ, ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਿਜ਼ਬ੍ੂਤ ਇਵਤਿਾਸ ਿੈ। 
  

ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਡਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਡਾ. ਿੈਰੀ ਪ੍ਰੀਸ (Mary Preece) ਨੇ ਵਕਿਾ, “ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਨੂੂੰ  ਇਸ ਰੋਿਾਂਚਕ ਉੱਦਿ ‘ਤੇ ਰਾਇਰਸਨ 
ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਿੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਾਣ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਿਾ, “50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਘਰ ਕਵਿਣ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਿਾਣ 
ਿੈ। ਅਿੱ ਜ ਨਵੇਂ ਯੁਿੱ ਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੋ ਗਈ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਰਚਨਾਤਿਕ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸਿਿੱ ਵਸਆ ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ੜਹਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੀ ਸਿਰਿੱਥਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੂੰ  
ਕਾਇਿ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਇੂੰ ਸਟੀਵਟਊਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਤ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਿਕ ਵਸਿਲਾਈ ਦੇ ਿੁਿੱ ਲ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਯਕੀਨ ‘ਤੇ 
ਅਧਾਵਰਤ ਿਾਂ। ਨਾਲ ਵਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅਵਜਿੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿੋਰ ਿੌਕੇ ਿੁਿਿੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਲੂੰ ਿੇ ਸਿੇਂ ਤਿੱ ਕ ਕਾਫੀ 
ਿਿਿੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਿੋਵੇਗੀ।” 
  

ਸੂੰਿੇਪ੍ ਤਿੱ ਥ 

 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਕਾਦਵਿਕ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਅਨੁਿਾਨਤ ਤਾਰੀਿ ਸਤੂੰਬ੍ਰ 2022 ਿੈ। 
 ਰਾਇਰਸਨ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੈਂਪ੍ਸ ਵਵਿੇ 2,000 ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾ ਰਿੀ ਿੈ   
 ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਿੱ ਕ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਲਈ $50 ਵਿਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ $100 

ਵਿਲੀਅਨ ਤਿੱ ਕ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਿੈ। 



 

 

 ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ੇ (Province of Ontario) ਦੇ ਵਵਚਕਾਰ, ਵਬ੍ਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਿੱਕ ਵਤਿਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ 
ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ਿੈ। 

 ਵਸਟੀ ਨੇ 2017 ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਆਰਵਥਕ ਅਸਰ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਜਸਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਵਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 
ਉਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂੰਚਾਲਨ ਿਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰੇਗਾ। 

 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਥਾਨ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ ਰਾਿੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਿੁੂੰਚਣਯੋਗ ਿੈ, ਗੋ ਟਰਾਂਵਜ਼ਟ (GO transit) ਰਾਿੀਂ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ 
ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਟਕਾਣਾ (ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ) ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀ ਨੂੂੰ  
ਵਧਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਸਥਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਟੋਰੋਂਟੋ-ਵਾਟਰਲੂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਰੀਡੋਰ (Toronto-Waterloo 

Innovation Corridor) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੇ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਤਭਾ, ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ, ਵਨਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਉੱਦਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਵਵਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਿਾਂ ਨਾਲ 
ਜੋੜਨ ਦਾ ਈਕੋਵਸਸਟਿ (ਪ੍ਵਰਆਵਰਨਕ ਪ੍ਰਬ੍ੂੰ ਧ) ਿੈ। 
 

-30- 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਿ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੂੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਿਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਿਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਿੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਿਣ ਅਤ ੇਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਿਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਵਜਿਾ ਜੁਵੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਵਿਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਿੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.twitter.com/CityBrampton
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