ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਸਟਰਰੇ ਟਵ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2019) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੂੰ ਸਰਬ੍-ਸੰ ਿਤੀ ਨਾਲ, ਰਸਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ
ਐਡਰਿਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਏ.ਓ.) (Chief Administrative Officer) (CAO) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick) ਦੀ ਰਨਯੁਕਤੀ
ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀਿਾਨ ਬ੍ੈਰਰਕ, ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇ -ਜੁਲੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਰਵਰਸਜ
(Corporate Services) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਰਨਆਗਰਾ ਪੈਰਨਨਸੁਲਾ ਕਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਾੱਰਰਟੀ (Niagara Peninsula Conservation
Authority) ਰਵਖੇ ਐਕਰਟੰ ਗ ਸੀ.ਏ.ਓ. (Acting CAO) ਵਜੋਂ ਕੰ ਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰੀਿਾਨ ਬ੍ੈਰਰਕ 23 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2019 ਨੂੰ ਰਸਟੀ ਰਵਾੱ ਚ ਆਪਣੀ ਰਡਊਟੀ ਸੰ ਭਾਲਣਗੇ।
7 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿੀਰਟੰ ਗ ਰਵਾੱ ਚ, ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿੇਟੀ (Chief Administrative Officer
Recruitment Committee) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਿੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਵਾੱ ਚ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਿੈਂਬ੍ਰ ਸ਼ਾਿਲ ਸਨ।
ਰਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾੱ ਡੇ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਖੋਜ ਕੰ ਪਨੀ ਫੈਲਡਿੈਨ ਡੈਕਸਨ ਪਾਰਟਨਰਸ (Feldman
Daxon Partners) ਨੂੰ ਰ ੰ ਿੇਵਾਰੀ ਰਦਾੱ ਤੀ ਸੀ। ਫੈਲਡਿੈਨ ਡੈਕਸਨ, ਲੰਿੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਦਾਤਾ ਕੰ ਪਨੀ
ਹੈ। ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਭੂਰਿਕਾ ਭਰਤੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਵੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰ ਟਰਰਵਊ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿੌਕਾ
ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਹਵਾਲੇ
“ਿੈਨੰ ੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਰਵਾੱ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ
ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾੱ ਟ ਰਾੱ ਖਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰਾੱਰਖਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਰਜਹੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ੀ ਨਾਲ ਕੰ ਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟਰਿ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਵਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਿਝ ਵਾਲੇ ਅਰਜਹੇ ਉਿੀਦਵਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ, ਜੋ
ਇਸ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿੇਲ ਖਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲਗਤਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਰਵਾੱ ਚ ਉੱਤਿਤਾ ਜਾਰੀ ਰਾੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਵਾਬ੍ਦੇਹ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੁਹਾੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਿੈਨੰ ੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਸ਼ਰੀਿਾਨ ਬ੍ੈਰਰਕ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬ੍ਣਾਉਣਗੇ ਰਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰ ੰ ਿੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਾੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਿੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
- ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਾੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾੱ ਧ ਤੇ ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਾੱ ਚੋਂ ਇਾੱ 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
ਰਵਾੱ ਚ ਰਾੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਾੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਾੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਿੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਾੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਾੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

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