
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਾਇਰਿਨ ਦੀ ਮਜੌਦੂਗੀ  
ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਤਾ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਕਨੇੈਡਾ ਦੀ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ ਰ ਜਨ ਰਿਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ੀਨਤਾ  
ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਦੈਾ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਗੇਾ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਫਰ ਰੀ, 2019) - ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ (Ryerson University) ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਚਾਲੇ ਹੋ ਰਰਹਾ 
ਿਰਹਯੋਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰ ਕਾਿ  ਿੱਲ  ਧ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton Committee of Council) ਨੇ ਰਾਇਰਿਨ 

ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਿਟੈਂਰਡੰਗ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) (Memorandum of Understanding) (MoU) ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ 
ਿਟਾਫ ਨੰੂ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦ ੇਪਰਿਤਾ  ਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. (MoU) ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਦੀ 
ਅਗ ਾਈ  ਾਲਾ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਹਬ੍ ਅਤੇ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ (Cybersecure Catalyst) ਿਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ  ਿੀਰਲਆਂ 
ਦਾ ਿਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਤਾ  ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਉਂਰਿਲ ਕੋਲ ਭੇਰਜਆ ਜਾਏਗਾ। 

ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ/ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰ ਿੱ ਤੀ ਿੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਅਤੇ ਫੰਰਡਗ ਨੰੂ ਰਿਟੀ ਦ ੇ2019 ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਰ ਚਾਰ-
 ਟਾਂਦਰੇ ਦ ੇਰਹਿੱ ਿੇ  ਜੋਂ  ੀ ਰ ਚਾਰਰਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ 18 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਹ ਪਰਿਤਾ , ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਦ ੇਰਡਪਟੀ ਪਰੋ ੋਿਟ ਅਤੇ  ਾਈਿ-ਪਰੋ ੋਿਟ, ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਪਲਾਰਨੰਗ, ਗਲੇਨ ਕਰਾਨੇ (Glenn Craney) ਦੀ, 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕੂਲ ਦ ੇਰ ਜਨ ਬ੍ਾਰੇ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਪਰਿਤੁਤੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਆਇਆ। ਰ ਜਨ ਰ ਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

 ਚੈਂਗ ਿਕਲੂ ਦੀਆਂ ਪਸ਼ੇਕਸ਼ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਨਾ: ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਰ ਿੱ ਚ, ਚੈਂਗ ਿਕੂਲ ਆਫ ਕੰਟੀਰਨਊਂਗ (Chang School of 

Continuing) ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦ ੋਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਕੋਰਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੋ ੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਹਾਲ  ੈਿਟ ਟਾ ਰ (Brampton City 

Hall West Tower) ਰ ਖੇ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਪੂਰੇ ਿਰਟੀਰਫਕੇਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।    
 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਹਬ੍ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕਰਨਾ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ/ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਹਬ੍  ੀ  ੈਿਟ ਟਾ ਰ ਦ ੇਅੰਦਰ ਿਰਥਤ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਥਾਂ 

ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ  ਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦ ੇਤਕਨੀਕੀ ਿਟਾਰਟਅਪਿ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 
ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਦੀ ਅਗ ਾਈ  ਾਲਾ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ ‘ਡੀ.ਐਮ.ਜੇ.’ (‘DMZ’) ਨੰੂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨ ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਿਟਾਰਟ-ਅਪ 

ਜੋਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿਥਾਪਤ ਲੀਡਰ ਹੈ।     
 ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕਟੈਾਰਲਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ: ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ, ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਿਰਹਯੋਗ 

ਦਾ ਨ ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਝਦੇ ਹੋਏ ਰਕ ਿਾਈਬ੍ਰਕਰਾਈਮ ਨਾਲ ਗਲੋਬ੍ਲ ਤੌਰ ਤ ੇਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ 6 

ਰਟਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਅੰਤ ਤਿੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦ ੇਲਗਭਗ 1.5 ਰਮਲੀਅਨ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ 

ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਟਰੇਰਨੰਗ, ਰਰਿਰਚ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿ, ਰ  ਿਾਇਕ ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਕਰਕ ੇਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ 
ਦਾ ਹਬ੍ ਬ੍ਣ ਜਾਏਗਾ। 



 

 

ਹ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇਹ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਦਮ ਹੈ ਰਕ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਆਰਰਥਕ ਰ ਕਾਿ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਦ ੇਹਬ੍ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਣ 

ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਿਾਡੇ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਰ ਰਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਰਜਹੇ ਖੇਤਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ੇਰ ਕਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਗਲੋਬ੍ਲ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ, ਗਲੋਬ੍ਲ ਰਿਟੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਿਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”  

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 
 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰ ਕਲਪਾਂ ਦਾ ਰ ਿਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਰਸ਼ਪ ਰ ਚਲੇ ਮੌਰਕਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ 

ਰਾਇਰਿਨ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਖੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈ ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਦ ੇਪਰਤੀ  ਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹੈ। ਦੋ ੇਂ ਰਿਟੀ ਲਈ 

ਆਰਰਥਕ ਿੰਚਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਅਰਜਹੇ ਮੌਕ ੇਰਲਆਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਡੇ ਿਰਹਯੋਗ, ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ।”  

-       ਗਲੇਨ ਕਰਾਨੇ (Glenn Craney), ਰਡਪਟੀ ਪਰੋ ੋਿਟ ਅਤੇ  ਾਈਿ-ਪਰੋ ੋਿਟ, ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਪਲਾਰਨੰਗ, ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ 

-30- 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਿੱ ਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ਿੱਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤ ੇਰ ਰ ਧਤਾ ਿਾਨੰੂ  ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਰ ਸ਼ -ਰ ਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰ ਿੱਚ ਿਰਥਤ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਰਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਜੁਰੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਰਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਿਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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