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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਲੇਗ੍ਰਾਉਂਡ 

ਮੇਕਰਸਪੇਸ (MakerSpace) ਪਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਜਦੋਂ ਐਲੀਜ਼ਾਬ੍ਥੇ ਗਗਊਰਾਨ (Elizabeth Gyurán) ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਗਤਹਾਰ ਦੇਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਬ੍ਗਲਕ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ 
ਗਵੱਚ ਸੀ।  
 

ਇਹ ਇਸ਼ਗਤਹਾਰ ਮੇਕਰਸਪੇਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (MakerSpace Brampton) ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰ ਗਰਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਕ ਆਧੁਗਨਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨ ੂੰ  ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਗਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਗਗਆ ਇੱਕ ਗਵਲੱਿਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਗਹਲਾ ਗਵਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਗਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਗਰਵਾਰ ਦੇ ਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਜੋ ਗਕ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਕਾਰ ਦੇ ਉਨਹ ਾਂ ਗਹੱਗਸਆ,ਂ ਜੋ ਹੁਣ ਗਮਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੀ 3D ਗਪਰੂੰ ਗਟੂੰਗ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਗਵੱਚ ਸਨ। 
ਗਗਊਰਾਨ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਗਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲ  ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੂੰ  ਗਕਸ ਤਰਹਾਂ ਬ੍ਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

ਪਰ ਇਸਨੇ ਇੂੰਜ ਕਰ ਗਦਿਾਇਆ। 
 

ਗਪੱਕ ਪੌਕੇਟ ਗਡਜ਼ਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹੈਂਡਬ੍ੈਗਾਂ ਦੀ ਗਡਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਗਨਰਮਾਤਾ, ਗਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਗਗਊਰਾਨ ਨੇ ਗਕਹਾ, “ਮੇਕਰਸਪੇਸ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਗਬ੍ਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਗਦਿਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3ਡੀ ਗਪਰੂੰ ਟਰ ਦੇਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਗਕ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹਾਂ।” 
 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਚਾਰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਵੱਲ ਗਏ ਗਜਸਨ ੂੰ  ਲੈਦਰ ਮੌਲਗਡੂੰਗ ਗਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 3ਡੀ ਗਪਰੂੰ ਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਗਧਆਪਕਾਂ ਦੇ 
ਮਾਹਰ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗਵਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ।  
 

ਗਗਊਰਾਨ ਨੇ ਗਕਹਾ, “ਮੈਂ ਸਾਂਚੇ ਗਪਰੂੰ ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਜਹੀਆਂ ਆਗਕਰਤੀਆਂ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦ,ੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਗਵੱਚ ਅਜਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਗਰਹਾ 
ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨ ੂੰ  ਅਜਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਗਦੂੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਦਮਾਗ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਗਦੂੰਦਾ ਹੈ ਗਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਗਦੂੰਦੇ ਹੋ ਗਕ ਇਸਨ ੂੰ  ਵੱਿ-ਵੱਿ ਤਰੀਗਕਆਂ ਨਾਲ ਗਕਵੇਂ ਵਰਗਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਕਵੇਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਅਗਹਸਾਸ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹ ੈਗਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਗਹਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।” 
 

ਮੇਕਰਸਪੇਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਗਗਊਰਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਗਲਆ ਗਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਇਸਦੇ ਗਪੱਛੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗਵਲੱਿਣ ਅਤੇ ਮੌਗਲਕ ਪਾਰਟਨਰਗਸ਼ਪ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਪਕਰਣਾਂ, ਮਹਾਰਤ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਦਾਨ 
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਜੱਥੇ ਗਗਊਰਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਗਵਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਬ੍ਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਵਕਗਸਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਚੀਫ ਐਕਜ਼ੀਗਕਉਗਟਵ ਆਗਫਸਰ, ਰੇਬ੍ੇਕਾ ਰੈਵੇਨ (Rebecca Raven), ਜੋ ਮੇਕਰਸਪੇਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨ ਵਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਨ ੂੰ  
ਇੱਕ “ਸਗਹਯੋਗੀ (Collaboratory)” ਕਗਹੂੰਦੀ ਹਨ। 
 

ਉਹ ਕਗਹੂੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਡਬ੍ਾਕਸ (ਪਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ) ਹ,ੈ ਇੱਕ ਗਨਰਪੱਿ ਥਾਂ ਗਜੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਗਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦ ਜੇ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਗਜਹੇ ਗਵਚਾਰ ਉਤਪੂੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਕਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।” 
 



 
 

 

ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬ੍ਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਜਨਹ ਾਂ ਗਵੱਚ 3ਡੀ ਗਪਰੂੰ ਗਟੂੰਗ, ਰੋਬ੍ੋਗਟਕਸ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦ ਗਕ ਗਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਕਨਾਗਮਕ ਗਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਗਜਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਸਰਜਣਾਤਮਕ 
ਸੋਚ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਗਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਭਆਸ ਰਾਹੀਂ ਗਸੱਿਣ ਗਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨ ਫੈਕਚਗਰੂੰਗ ਐਡਂ ਗਡਜ਼ਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਗਵੱਚ ਮੋਹਰੀ ਗਰਹਾ ਹੈ, 
ਪਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਗਕ ਸਕ ਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਗਕਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  
 

ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨ ਫੈਕਚਗਰੂੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਫਰਜ਼ਾਦ ਰਾਏਗਨੀ (Farzad Rayegani) ਕਗਹੂੰਦੇ ਹਨ, “ਗਵਗਗਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, 
ਇੂੰਜੀਨੀਅਗਰੂੰਗ ਅਤੇ ਗਗਣਤ ਗਕਸੇ ਵੀ ਿੇਤਰ ਦੇ ਆਰਗਥਕ ਗਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਗਨਰਭਰ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗਕ ਗਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ, ਕਾਨ ੂੰ ਨ-ਗਵਵਸਥਾ ਅਤ ੇ
ਗਸੱਗਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਗਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਕਰਸਪੇਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਨਰਮਾਣ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਇੱਕਜੁਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਨਧੜਕ ਹੋਕੇ ਕਗਹੂੰਦੇ ਹਾਂ ਗਕ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ।” 
 

ਮੇਕਰਸਪੇਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦਸ਼ੇ ਹਨ: 
 

 ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਰਾਹੀਂ ਆਰਗਥਕ ਪਰਗਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਗਹਤ ਕਰਨਾ 
 ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਗਵੱਚ ਗਦਲਚਸਪੀ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਗਸਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ 
 ਨਵੀਂਆਂ ਸਗਥਤੀਆਂ ਗਵੱਚ ਗਗਆਨ ਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਗਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਸਗਹਯੋਗ ਕਰਨ, ਸਮੱਗਸਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 

ਲਈ ਗਵੱਗਦਅਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗਸੱਗਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ 
 ਵਪਾਰੀਕਰਣ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਵਹਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਗਵਚਕਾਰ ਰਾਬ੍ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਗਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ 
 ਗਸਰਜਣਾਤਮਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਗਥਰਤਾ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਗਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ 
 ਸਾਥੀ-ਤੋਂ-ਸਾਥੀ ਦੀ ਗਸੱਗਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਗਵੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬ੍ੂੰ ਧਾਂ ਨ ੂੰ  ਗਵਕਗਸਤ ਕਰਨਾ। 

 

ਇਕਨਾਗਮਕ ਗਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਗਫਸ ਗਵੱਚ ਗਕਰਏਗਟਵ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਡਵਾਇਜ਼ਰ, ਕੈਲੀ ਸਟਾਹਲ (Kelly Stahl) ਨੇ ਗਕਹਾ, “ਮੁੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ, 

ਮੇਕਰਸਪੇਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਸਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਜਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹ ੈਜੋ ਗਸਰਜਣਸ਼ੀਲ ਗਵਚਾਰਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਗਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਗਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂੰ ਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰ ਚਾਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੈਰਰਸਮੀ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੂੰ ਚਾਗਲਤ, ਸਵ-ੈਗਨਰਦੇਗਸ਼ਤ ਗਸੱਗਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਗਦਲਚਸਪੀਆਂ 
ਵਾਲੇ ਸਗਹਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਗਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਗਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਵਗਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਗਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਨਸਲੀ ਗਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਗਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਗਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਗਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਗਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਗਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਗਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਗਵੱਚ ਿਗੋਲਹਆ ਗਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਸਗਵਕ ਹਸੋਗਪਟਲ, ਗਵਗਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਗਸਸਟਮ ਦਾ ਗਹੱਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਗਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਗਮਉਗਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਗਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੇਟਾਲੀ ਸਟੋਗਗਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਗਸਟੀ ਆਫ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

ਮਾਈਕ ਕਗਵਆਟਕੋਵਸਕੀ (Mike Kwiatkowski) 

ਏਟਂਰਪਰਾਈਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ 
905.346.1235 | mkwiatkowski@enterprisecanada.com 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton
mailto:mkwiatkowski@enterprisecanada.com

