
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਸੋਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚਲੋ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

          
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਸਤੰਬ੍ਰ, 2019) – ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਵਕਲਪ ਲਿੱ ਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਿੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City 

Council) ਨੇ ਸਰਬ੍-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦ ੇਹਿੱਲ ਲਈ ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਰਕਆ। 
 

ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (Brampton University) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ: 

 ਅਰਜਹੀਆਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਪਬ੍ਰਲਕ-ਪਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ, 
ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਲਈ ਸਰਹਯੋਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਸੂਬ੍ਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਮਰਹਕਰਮਆਂ ਰਵਿੇ ਰਹਮਾਇਤ ਯਤਨ 

 ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਿੀ ਇੰਪਲਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ 

 

ਰਸਟੀ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (Ryerson University), ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (Algoma University) ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan 

College) ਸਮੇਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦ ੇਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਨਮਾਰਨਤ ਇੰਸਟੀਰਟਊਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਦ ੇਅਿੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਰਮਲੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ 
ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਰਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਦ ੇਵੈਸਟ ਟਾਵਰ (West Tower) ਰਵਿੱ ਚ ਚੈਂਗ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਕੰਟੀਰਨਉਇੰਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (Chang School for 

Continuing Education) ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ  
 ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ – ਰੋਜਰਸ ਸਾਇਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਸਟ (Rogers Cybersecure Catalyst) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਦੇ ਰਫਜੀਕਲ ਫੁਟਰਪਰੰ ਟ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਵਸਤਾਰ 

 ਰਸਟੀ ਦ ੇਕੋ-ਵਰਰਕੰਗ/ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ ਸਪੇਸ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਹਯੋਗ ਲਈ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੰਮ 

ਕਰਨਾ  
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਸੂਬ੍ਾ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਿੱਡਲਸ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬ੍ਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਰਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਰਜਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਟਰੇਰਨੰਗ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਰਸ ਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਅਰਜਹੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਵਕਲਪ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਰਧਰਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ 

(City of Opportunities) ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ, ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ।”  

-       ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 



 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਪਰਰਵਾਰ ਨੰੂ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਵਧਣ 

ਦ ੇਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਪਆਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਤੋਂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸਿੱ ਰਿਆ, ਭਰਵਿੱ ਿ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸੰਚਾਲਕ ਬ੍ਣੀ 
ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਵਰਦਆਰਥੀ ਿੁਸ਼ਰਕਸਮਤ ਹਨ ਰਕ ਆਪਣੀ ਅਿੱਗੇ ਦੀ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਰਕਆਂ 
ਤਿੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਅਰਸਸਟੈਂਟ ਡੇਰਵਡ ਰਪਰਚਨੀ (Parliamentary Assistant David Piccini) ਅਤੇ ਰਮਰਨਸਟਰੀ ਆਫ 

ਟਰੇਰਨੰਗ, ਕਾਲੇਜ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀਆਂ ਰਵਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦ ੇਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਸਤਾਵ ਬ੍ਾਰੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲ 

ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਰਆਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 
- ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਰਬ੍ਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ (Prabmeet Sarkaria), ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਵੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਐਡਂ ਐਸੋਸੀਏਟ 

ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਐਜਂ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰੀਡਕਸ਼ਨ  

 
 

“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹੈ ਰਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਦ ੇਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਰਕਸਮ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਰਕ ਸਾਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬ੍ਲ, ਪਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਅਰਸਸਟੈਂਟ 

ਡੇਰਵਡ ਰਪਰਚਨੀ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਲਈ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਰਸਤਾਵ ਅਤੇ 
ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ (Amarjot Sandhu), ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਵੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

