ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਸਤੰ ਬ੍ਰ, 2019) – ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਵਕਲਪ ਲਿੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਿੱ ਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City
Council) ਨੇ ਸਰਬ੍-ਸੰ ਮਤੀ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਲ ਲਈ ਇਿੱ ਕ 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 ਰਬ੍ਲਰਡੰ ਗਾਂ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਪਬ੍ਰਲਕ-ਪਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ,
ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਲਈ ਸਰਹਯੋਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਅਤੇ ਸੰ ਘੀ ਮਰਹਕਰਮਆਂ ਰਵਿੇ ਰਹਮਾਇਤ ਯਤਨ



ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਰਮੰ ਗ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਿੀ ਇੰ ਪਲਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਮੰ ਗਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ

ਰਸਟੀ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (Ryerson University), ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (Algoma University) ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇ ਜ (Sheridan
College) ਸਮੇਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦੇ ਰਰਸ਼ਰਤਆਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ
ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਨਮਾਰਨਤ ਇੰ ਸਟੀਰਟਊਸ਼ਨ 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 ਦੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਰਮਲੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ
ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਰਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਦੇ ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ (West Tower) ਰਵਿੱ ਚ ਚੈਂਗ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਕੰ ਟੀਰਨਉਇੰ ਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (Chang School for
Continuing Education) ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ



ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸੰ ਚਾਲਨ 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 ਦੇ ਕੋ-ਵਰਰਕੰ ਗ/ਇਨਰਕਉਬ੍ੇਟਰ ਸਪੇਸ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਹਯੋਗ ਲਈ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਰਤੀ ਕੰ ਮ
ਕਰਨਾ

ਹਵਾਲੇ
“ਸੂਬ੍ਾ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਿੱਡਲਸ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬ੍ਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਰਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਰਜਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਟਰੇਰਨੰਗ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰ ਪਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਅਰਜਹੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਵਕਲਪ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਰਧਰਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ
(City of Opportunities) ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ, ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ 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 ਨੂੰ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ
ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਪਆਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਤੋਂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸਿੱ ਰਿਆ, ਭਰਵਿੱ ਿ ਰਵਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਸੰ ਚਾਲਕ ਬ੍ਣੀ
ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ ਿੁਸ਼ਰਕਸਮਤ ਹਨ ਰਕ ਆਪਣੀ ਅਿੱ ਗੇ ਦੀ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਰਕਆਂ
ਤਿੱ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਅਰਸਸਟੈਂਟ ਡੇਰਵਡ ਰਪਰਚਨੀ (Parliamentary Assistant David Piccini) ਅਤੇ ਰਮਰਨਸਟਰੀ ਆਫ
ਟਰੇਰਨੰਗ, ਕਾਲੇ ਜ, ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀਆਂ ਰਵਿੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਪਰਸਤਾਵ ਬ੍ਾਰੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲ
ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਰਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”
-

ਂ ਐਸੋਸੀਏਟ
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਰਬ੍ਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ (Prabmeet Sarkaria), ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਵੰ ਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਐਡ
ਂ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰੀਡਕਸ਼ਨ
ਰਮਰਨਸਟਰ ਆਫ ਸਮਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਐਜ

“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਹੈ ਰਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਰਕਸਮ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਸਿੱ ਰਿਆ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੂੰ 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 ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਰਨਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਲਈ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਸਤਾਵ ਅਤੇ
ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”
-

ਅਮਰਜੋਤ ਸੰ ਧੂ (Amarjot Sandhu), ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਵੰ ਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

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