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ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਫਲ ਯਨੂੀਵਰਸਸਟੀ ਪਰਸਤਾਵ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਇੱਕ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਫੰਸਡੰਗ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਸਿਸਨਸਟਰ ਚਾਰਲਸ ਸੌਸਾ 
(Charles Sousa) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਸਸਟੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਿਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

“ਅੱਜ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਬਲੂ ਸਰਬਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਿਹਨਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਕਰਪਾ ਦੀ ਿੁੜ-ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਕਦਿਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਟੀ ਸਟਾਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱ ਕੇਗਾ ਸਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਸਜਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਿਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਿੇਅਰ ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ 
ਸਕਹਾ। 
 

ਸਟਾਫ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੋਨੋਸਿਕ ਡੈਵਲੈਪਿੈਂਟ ਕਿੇਟੀ ਸਵਖੇ ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 
 

“ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਸਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿੱੁਖ ਟੀਿ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ,” ਸਸਟੀ ਚੀਫ ਐਡਸਿਸਨਸਟਰੇਸਟਵ ਆਸਫਸਰ, ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ 
ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰਿੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿੂਲ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਜਵਾਨ, ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿ ਰਹੇ, ਸਭ ਤੋਂ 
ਵੱਿ ਸਵਸਵਿ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਸਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਸਟੀ ਨੰੂ ਸਰਬ ਸਵਆਪੀ ਿੰਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਖਡਾਰੀ ਬਣਨ ਸਵੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਂਗੇ।”     
 

ਸਸਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਈ ਿੱੁਖ ਤੱਤ ਹਨ।  
 

ਿੌਜਦੂਾ ਸਬੰਿਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਨੂੀਵਰਸਸਟੀ ਨਾਲ ਜੜੋਨਾ 
ਸਟਾਫ ਭਸਵੱਖੀ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਬੰਿ ਲਈ ਿੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ – ਇੱਕ ਭਸਵੱਖੀ ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਲ (ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਉਿੀਦਵਾਰ 
ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀ, ਜੋ ਸਰਗਰਿੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਵੱਚ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱ ਕ ਹੋਣ) ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਣਜੀਕਰਨ 
'ਤੇ ਸਸਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਿ ਸਵੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। 
 

ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਿਜਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 
ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਿ ਹਨ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਅਤੇ ਅਲਗੋਿਾ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ (Algoma University)। ਸਟਾਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ 
ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰੇਗਾ ਸਕ ਇਹ ਸਬੰਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। 
 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਉਿੀਦਾਂ ਅਤ ੇਟੀਸਚਆ ਂਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਿਰਾਂ ਦੇ ਟੀਸਚਆਂ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਲਈ ਸਸਟੀ ਲਈ ਿੀਸਟੰਗਾਂ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ 
ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਸਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਿੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਟਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ 
ਕਾਰਜਬਲ ਿਾਹਰ ਪੈਨਲ (Highly Skilled Workforce Expert Panel) ਦੇ ਿੁਖੀ, ਸੀਨ ਕੋਨਵੇ (Sean Conway) ਨਾਲ ਿੀਸਟੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ 



 
 

 

ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ, ਜੋ ਸਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਿਹੀਨੇ ਸਵੱਚ ਸਰਲੀਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਬੰਿੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੰੂ 
ਸੂਸਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਿੱੁਖ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ। ਸਸਟੀ ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰੀਜਨ (Region) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਉਸਨਸਸਪਲਟੀਜ ਦੀ ਵੱਿ 
ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।   
 

ਯਨੂੀਵਰਸਸਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਕਰਨਾ 
ਬਲੂ ਸਰਬਨ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਸਸਟੀ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਸਸਤਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ 
ਪਰੋਗਰਾਿ ਫੋਕਸ ਸਵੱਚ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਨੰੂ ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। 
 

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਵੱਤੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ 
ਸਵਸਸਤਰਤ ਸਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸਵੱਚ 
ਆਗਾਿੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦਾ ਅਸਿਐਨ ਕਰ ਸਲਆ ਜਾਏਗਾ। 
 

ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ 2017 ਸਵੱਚ ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਜ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਫੈਸਸਸਲਟੀਜ) ਲਈ 
ਪਰਸਤਾਵ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵੱਚ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਏਗਾ। 
 

ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵਸਗਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਸਰੰਗ, ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਗਸਣਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਉਹ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਿਾਨ ਅਤੇ ਭਸਵੱਖੀ ਿਾਲਕਾਂ ਲਈ ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਸੰਖੇਪ ਸਵੱਚ STEAM ਦੇ ਹੇਠ 
ਵਰਗੀਸਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
 

ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ: 

 ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ 9ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਊਸਨਸਸਪਸਲਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿੱੁਖ 10 ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਸਜਹੀ ਸਸਟੀ ਹੈ, ਸਜਸ ਸਵੱਚ 
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ  

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਵੱਤੀ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਿਐਨ ਤੋਂ ਅਨੁਿਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਇਸਦੇ ਸਨਰਿਾਣ 
ਨਾਲ 1800 ਤੋਂ ਵੱਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਸਵੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ 

 2011 ਅਤ ੇ2021 ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ 18-24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਵਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਸਵੱਚ ਪਰਸਤਾਸਵਤ ਵਾਿਾ 35,400 ਹੈ 

 2015 ਸਵੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਜ ਸਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਲਆ, ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚੋਂ 63 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ STEAM 
ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ ਦਾਖਲਾ ਸਲਆ ਸੀ 

 ਜਨਸੰਸਖਆ ਅਤੇ ਜਨਅੰਕਸੜਆਂ ਸਬੰਿੀ ਅਨੁਿਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ 2021 ਤੋਂ 2041 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਜ 
ਸਵੱਚ ਸਵੀਸਕਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਿ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਿ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸੱਿ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਿੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਿੁਸਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 



 
 

 

ਵੱਿ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਖਸੋਲਿਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹਸੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਸਸਟਿ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਿਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

