ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 9 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰਿਖੇ ਿਥਾਨਕ ਫੈਡਰਲ
ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਗੀ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (20 ਿਤੰ ਬ੍ਰ, 2019) – 2019 ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ
ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਮੁੱ ਰਦਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬ੍ਰ ਦੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰਿਖੇ ਿਥਾਨਕ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਰਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱ ਲਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਿਜੇ ਰੋਜ਼ ਰਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਰਿਖੇ ਹੋਿੇਗਾ। ਰਕਉਂਰਕ ਿੀਟਾਂ ਦੀ ਿੰ ਰਖਆ ਿੀਰਮਤ ਹੈ,
ਇਿਲਈ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰਥਏਟਰ ਦੀ ਿੈਬ੍ਿਾਈਟ ਤੇ (on the Rose Theatre’s website) ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ Facebook ਤੇ ਲਾਈਿ ਿਟਰੀਰਮੰ ਗ ਿੀ ਹੋਿੇਗੀ।
2041 ਤੱ ਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱ ਚ 900,000 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਰਨਿਾਿੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ
ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੋਣ ਤੇ, ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਧੇ ਰਿੱ ਚ ਿੰ ਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦੋਿੇਂ ਹਨ।
ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਿੱ ਡੇ ਮਰਹਕਰਮਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕਰਕੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ
ਿਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਆਰਰਥਕ ਅਿਰ ਪਿੇਗਾ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ
ਕੁਆਰਲਟੀ ਨੂੰ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣਗੇ। ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਿੈਬ੍ਿਾਈਟ (City’s website) ਤੇ ਜਾਓ।
ਹਿਾਲਾ
“ਜੋ ਰਿਕਲਪ ਅਿੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਿਥਾਨਕ ਮੁੱ ਰਦਆਂ ਤੇ ਿੱ ਡਾ ਅਿਰ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ ਿਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਾਿਤੇ ਅਿਾਜ਼ ਚੁੱ ਕਣ ਲਈ ਿਥਾਨਕ
ਪਰਤੀਰਨਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਿਰਕਾਰ
ਦਾ ਿਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਗੱ ਲਬ੍ਾਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਿਾਲ ਰਕਿ ਤਰਹਾਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਿੱ ਚ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ, ਆਰਰਥਕ ਰਿਕਾਿ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੁਰੱਰਖਆ, ਨਿੀਨਤਾ ਅਤੇ
ਿਾਤਾਿਰਨ-ਿੰ ਚਾਰਲਤ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬ੍ੱ ਧ ਹੋਣਗੇ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਿੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਿੰ ਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

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