
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਰਿਆਰਥੀਆ ਂਨੇ 14 ਘੰਰਟਆਂ ਤਿੱ ਕ ਆਪਣੀ ਪਰਰਤਭਾ ਰਿਖਾਈ 

ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ  ੀਕੈਂਡ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹਣੋ  ਾਲੇ ਰਤੰਨ ਟਕੈ-ਅਧਾਰਰਤ ਇਕਿੱਠਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਸੀ। 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਮਾਰਚ, 2019) – ਐਤ ਾਰ, 24 ਮਾਰਚ ਨ ੰ , ਪ ਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ (ਜੀ.ਟੀ.ਏ.) (GTA) ਤੋਂ 140 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਰ ਰਿਆਰਥੀ, 
ਕਈ ਮਾਹਰ, ਤਕਨੀਕ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ੇਹਿੱਿ ਰਿਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਅਨੇਕ ਰ ਅਕਤੀ  ੁਲਫਹੈਕਸ (Wolfhacks) ਹੈਕਾਥੋਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਮਲੀ 
ਰਸਟੀ ਸੈਂਟਰ (Bramalea City Centre) ਰ ਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ। 

ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈਕਾਥੋਨ ਿ ਜੀ  ਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਿਾ ਆਯੋਜਨ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰਚੰਗ੍ਕ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ (Chinguacousy Secondary 

School) ਨੇ ਰਮਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰ ਿੱ ਚ 8 ਤੋਂ 12 ਗ੍ਰੇਡ ਿ ੇਰ ਰਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀਆਂ 30 ਟੀਮਾਂ ਨੇ 14 ਘੰਰਟਆਂ ਤਿੱਕ ਪਰਤੀਯੋਗ੍ਤਾ ਕੀਤੀ। ਰ ਰਿਆਰਥੀਆਂ 
ਨੇ ਸਾਇਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰਰਟੀ, ਕਲਾ,  ੇਸਟ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਅਤੇ ਪਰ ਾਸੀਆਂ ਿੇ ਰੋਜਗ੍ਾਰ ਰਜਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰਰਤ ਹਿੱਲ ਰਤਆਰ 

ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨਾਮ ਕਈ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਤੇ ਗ੍ਏ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬ੍ੈਸਟ ਰਬ੍ਰਗ੍ਨਰ ਹੈਕ (Best Beginner Hack) ਅਤੇ ਬ੍ੈਸਟ 

ਸੋਸ਼ਲ/ਐਨ ਾਇਰਲਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ (Best Social/Environmental Impact)। 

ਮੁਿੱ ਖ ਇਨਾਮ ਇਜੀਰਪਲ (EasyPill) ਨ ੰ  ਰਮਰਲਆ, ਇਹ ਰਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਮਿਿ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਇਿੱਕ ਰਡ ਾਈਸ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ੈਜੇਟ 

 ਰਤੋਂਕਾਰ ਿ ੇਤੈਅ ਸਮੇਂ ਰਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿ ਾਈ ਕਿੱਢ ਰਿੰਿਾ ਹੈ। ਇਸਨ ੰ  ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਐਪ  ਰਤਿੇ ਹੋਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਰਲਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। 

ਇਨਾਮ ਿ ੇਰਹਿੱ ਸੇ ਿ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਜੀਰਪਲ (EasyPill) ਟੀਮ ਨ ੰ  13 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2019 ਨ ੰ  ਹੋਣ  ਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੇ ਹੈਕਾਥੋਨ, ਹੈਕ ਿ ਨੌਰਥ 

(Hack the North) ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਤੀਯੋਗ੍ਤਾ ਲਈ ਸਿੱਿਾ ਰਿਿੱ ਤਾ ਰਗ੍ਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਯ ਨੀ ਰਰਸਟੀ ਆਫ  ਾਟਰਲ  (University of Waterloo) 

 ਿੱਲੋਂ  ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ। 

ਰਸਟੀ ਨੇ ਇਸ  ੀਕੈਂਡ ਿ ੋਕੌਫੀ ‘ਐਨ’ ਕੋਡ (Coffee ‘n’ Code) ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਿਾ ਆਯੋਜਨ  ੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 
(Brampton Library) ਿੀ ਸਰਪਰੰ ਗ੍ਡੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ (Springdale Branch) ਅਤੇ ਿ ਜੀ ਪਲੈਕਰਸਜ ਸੌਫਟ ੇਅਰ (Plexxis Software) ਿ ੇਿਫ਼ਤਰ ਰ ਿੱ ਚ 

ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸੀ। ਕੌਫੀ ‘ਐਨ’ ਕੋਡ ਅਸਥਾਈ ਕੰਰਪਊਟਰ ਪਰੋਗ੍ਰਾਰਮੰਗ੍ ਇਕਿੱਠ ਹੈ। ਇਸਨ ੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਟੈਕ ਈਕੋਰਸਸਟਮ ਿ ੇਰ ਸਤਾਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸਰਹਯੋਗ੍ ਿੇਣ 

ਲਈ ਰਸਟੀ  ਿੱਲੋਂ  ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਰਗ੍ਆ ਸੀ।  

ਜੋ ਰ ਅਕਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਸੁਆਗ੍ਤ ਹੈ। ਉਹ bramptoncity.slack.com ਤੇ ਰਸਟੀ ਿ ੇ

ਸਲੈਕ (Slack) ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁਿ ਸਕਿੇ ਹਨ।  

 

https://bramptoncity.slack.com/


 

 

ਹ ਾਲੇ 

“ਹੈਕਾਥੋਨ ਿਾ ਇਹ ਸੰਸਕਰਣ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਪਰਹਲਕਿਮੀ ਹੈ, ਰਜਸਨੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਿ ੇਸਾਰੇ ਹੁਰਸ਼ਆਰ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਰਸਿੱ ਧੀ ਰਿਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨ ੰ  
ਸਫਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਗ੍ਠਨ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪੀਲ ਰਡਸਰਟਰਕਟ ਸਕ ਲ ਬ੍ੋਰਡ (Peel District School Board), ਰਚੰਗ੍ਕ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਲ 

(Chinguacousy Secondary School) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰਸਟੀ ਸੈਂਟਰ (Bramalea City Centre)  ਿੱਲੋਂ  ਸਾਨ ੰ  ਰਿਿੱ ਤੇ ਸਰਹਯੋਗ੍ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਿਾ 
ਧੰਨ ਾਿ ਕਰਿਾ ਹਾਂ। ਰਸਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ  ੀ ਉੱਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨ ੰ  
ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣ  ਾਸਤੇ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸੰਗ੍ਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿੀ ਰਹੇਗ੍ੀ।" 

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

“ਸੀਰਸ ਰਜਹੀਆਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ੍ਾਂ ਿੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਕਾਂਖੀ ਇਨੋ ੇਟਰਾਂ ਲਈ ਹੈਕਾਥੋਨ ਿਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਪਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ 
ਰਿੰਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੇਖਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਿੀ ਗ੍ਿੱਲ ਸੀ ਰਕ ਪ ਰਾ ਫਲੋਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਉੱਰਠਆ ਸੀ, ਜਿੋਂ ਰ ਰਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ  ਿੱਲੋਂ  
ਭੁਗ੍ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਸਮਿੱ ਰਸਆ ਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਿੇਣ ਰ ਿੱ ਚ ਸਰਹਯੋਗ੍ ਕੀਤਾ।” 

       -     ਡੇਰ ਨ ਰਾਮਫਲ (Devin Ramphal), ਐਕਰਟੰਗ੍ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਆਰਫਸ 

-30- 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗ੍ਰਤਾ ਿੇ ਨਾਲ ਭਰ ਿੱ ਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਸੰਗ੍ਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿ ੇਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ਿੱਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤ ੇਰ ਰ ਧਤਾ ਸਾਨ ੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਿ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਰ ਸ਼ -ਰ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ੍  ਧਾਉਂਿ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਿੇ ਕੇਂਿਰ ਰ ਿੱਚ ਸਰਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਿਾ ਕਰਿ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਰਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਿ ੇਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਜੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ੍ ਰਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਿੁਿੱ ਗ੍ਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇ੍ਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

