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ਬਰੈਂਪਟਨ ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀ ਦ ੇਪਰਿਤਾਵ ਦੀਆ ਂਮੰਗਾਂ ਪਰੂੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ 
 
ਬੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਸਵਖੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਵੱਚ, ਓਨਟੈਸਰਓ ਦਾ ਉੱਨਤ ਸਿੱਸਖਆ ਅਤੇ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸਵਕਾਿ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਮਸਨਿਟਰੀ ਆਫ ਐਡਵਾਂਿਡ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਸਕੱਲਿ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ) ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 
ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਫੈਸਿਸਲਟੀ) ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਿਥਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। 
 

ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ (Jeffrey) ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਲਰਿ, ਸਿਟੀ ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਲੂ ਸਰਬਨ ਐਕਿਪਲੋਰੇਟਰੀ ਪੈਨਲ (Blue Ribbon 

Exploratory Panel) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਈਨੈਂ ਿ ਸਮਸਨਿਟਰ ਚਾਰਲਿ ਿੌਿਾ (Charles Sousa) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਿਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਿਨ। 
ਿਾਸਰਆਂ ਨੇ ਇਿ ਖਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਕਾਿਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਿੇਵਾ ਪਰਾਪਤ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਵੱਧ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਸਖਆ ਿਮਰੱਥਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। 
 

“ਿਫਲ ਸ਼ਸਹਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਵਕਾਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰੂ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰੂਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਅਤੇ 
ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਜੋੜਦੇ ਹਨ,” ਮੇਅਰ ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਿੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਭਾਵ 
ਹੈ ਸਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਿ ਦਾ ਗੜਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਿਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।” 
 

ਪੂਰਵ ਓਨਟੈਰੀਓ ਪਰੀਮੀਅਰ, ਸਬਲ ਡੇਸਵਿ (Bill Davis) ਨੰੂ 2015 ਸਵੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਲੂ ਸਰਬਨ ਐਕਿਪਲੋਰੇਟਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ 
ਸਗਆ ਿੀ। ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਫੈਸਿਸਲਟੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਿਹੀ ਸਵਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ 
ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਸਮਿਟਰ ਡੇਸਵਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਵਖੇ ਮੌਜੂਦ ਿਨ।   
 

“ਅਿੀਂ ਿੂਬੇ ਦੀ ਉਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ” 

ਸਮਿਟਰ ਡੇਸਵਿ ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਅਿੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਹਾਂ, ਸਜਵੇਂ – ਸਜਵੇਂ ਇਹ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਿਾਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਟੀ, ਿੂਬੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵੀਨ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਗੜਹ ਬਣੇਗੀ।” 
 

ਿਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2017 ਸਵੱਚ ਪਰਿਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਫੈਸਿਸਲਟੀਜ) ਲਈ 
ਪਰਿਤਾਵ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੰਿਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ।  
 

ਿੂਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵਸਗਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਸਰੰਗ, ਆਰਟਿ ਅਤੇ ਗਸਣਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਨਵੇਂ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਉਹ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਸਵੱਖੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਿਰ ਇਕੱਠੇ ਿੰਖੇਪ ਸਵੱਚ STEAM ਦੇ ਹੇਠ 
ਵਰਗੀਸਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
 



 
 

 

ਿੰਖਪੇ ਤੱਥ: 
 ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ 9ਵੀਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਊਸਨਸਿਪਸਲਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱੁਖ 10 ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਸਜਹੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ 

ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਿ ਨਹੀਂ ਹੈ 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਵੱਤੀ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਧਐਨ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਇਿਦੇ ਸਨਰਮਾਣ 
ਨਾਲ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਿੰਚਾਲਨਾਂ ਸਵੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ 

 2011 ਅਤ ੇ2021 ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ 18-24 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਸਵੱਚ ਪਰਿਤਾਸਵਤ ਵਾਧਾ 35,400 ਹੈ 

 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ ਸਵੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿੰਸਖਆ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਿਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਜਨ ਅੰਕਸੜਆਂ (ਡੈਮੋਗਰਾਸਫਕਿ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਸਵਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 
51 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਅਬਾਦੀ ਨੰੂ ਪਰਮੱੁਖ ਿਥਾਨ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਿ ਿਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 
61 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਿਰੋਤ ਹੈ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹਿੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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