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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਐਡਮਿਮਨਸਟਰਮੇਟਵ ਆਮਫਸਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨ ੂੰ ਮਸਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਐਡਮਿਮਨਸਟਰ ੇਮਟਵ ਆਮਫਸਰ (CAO) ਵੱਜੋਂ ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange) ਦੀ ਮਨਯੁਕਤੀ 
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹ ੋਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਯੋਮਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਿੀਮਟੂੰਗ ਮਵਖੇ ਨਵੇਂ CAO ਨ ੂੰ ਅਮਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਮਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪ੍-ਕਾਨ ੂੰਨ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ। 
 
ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਲੈਂਗ ਨਾਇਗਰਾ (Niagara) ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਵੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਮਜੱਥੇ ਉਹ ਅਕਤ ਬ੍ਰ 2013 ਤੋਂ CAO ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਲੈਂਗ, ਮਜਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ 
ਮਨੱਜੀ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਾਂ ਮਵੱਚ ਨਾਲ ਕੂੰਿ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਟੀਿ-ਮਬ੍ਲਡਰ (ਟੀਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਵਅਕਤੀ) ਮਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਨ ੂੰ ਇਸ 
ਬ੍ਾਰੇ ਇੱਕ ਿਜ਼ਬ੍ ਤ ਸਿਝ ਹ ੈਮਕ ਮਸਟੀ ਨ ੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ੇਮਲਜਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸੱਮਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਮਥਕ, ਸਿਾਜਕ ਅਤ ੇਰਾਜਨੀਮਤਕ ਸਬ੍ੂੰਿ ਮਕਵੇਂ ਬ੍ਣਾਉਣੇ 
ਹਨ। 
 
ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਲੈਂਗ ਮਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਮਡਊਟੀਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 30 ਿਈ 2016 ਨ ੂੰ ਕਰਨਗੇ। 
 
ਇਹਨਾਾਂ ਗਰਿੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਇੱਕ CAO ਮਰਕਰ ਟਿੈਂਟ ਕਿੇਟੀ (Recruitment Committee) ਸਥਾਮਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਜਸ ਨੇ ਇਸ ਿਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਅਗਵਾਈ 
ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਿਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖੋਜ ਅਤ ੇਪ੍ਰਬ੍ੂੰਿਨ ਮਵੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੂੰਪ੍ਨੀ WMC ਨ ੂੰ ਰੱਮਖਆ। ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 
ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਗਬ੍ਸਨ (Gibson) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿੈਂਬ੍ਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਡਲੋਨ (Dhillon), ਿੇਡੇਰੋਸ (Medeiros), ਿ ਰ (Moore) ਅਤ ੇਪ੍ਲੇਸ਼ੀ 
(Palleschi) ਸਨ ਅਤ ੇਿੇਅਰ ਜੈਫਰੀ (Jeffrey) ਆਪ੍ਣੇ ਅਹੁਦ ੇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ। ਕਿੇਟੀ ਦੀ ਿ ਮਿਕਾ ਿਰਤੀ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ ਮਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 
ਲਈ ਕਾਉਂਸਲ ਨ ੂੰ ਆਖਰੀ ਉਿੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। 
 
 
ਹਵਾਲੇ 
 
“ਿੈਨ ੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬ੍ਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹ ੈਮਕ ਕਾਉਂਸਲ, ਮਸਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਐਡਮਿਮਨਸਟਰ ੇਮਟਵ ਆਮਫਸਰ ਵੱਜੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਲੈਂਗ (Schlange) ਨ ੂੰ ਮਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੇਟੀ 
ਦੀ ਮਸਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਹਿਤ ਹ ੋਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੂੰਿੀ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ ਸੀ – ਅਤ ੇਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ – ਤਾਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ ਕਿੇਟੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਾਂ ਦਾ 
ਮਨਰਣਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਲੈਂਗ ਇੱਕ ਸਿਰਮਪ੍ਤ ਟੀਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਅਮਜਹੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਮਜਸ ਨੇ 
ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦ ਮਜਆਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ੇਦਰਜੇ 'ਤੇ ਖੜ੍੍ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿੈਨ ੂੰ ਪ੍ ਰਾ ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਹ ੈਮਕ ਉਹ ਮਸਟੀ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਿਮਵੱਖ ਦੀ ਮਦਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ। 

- ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗਰਾਾਂਟ ਮਗਬ੍ਸਨ (Grant Gibson), CAO ਮਰਕਰ ਟਿੈਂਟ ਕਿੇਟੀ ਦੇ ਿੁਖੀ 
 
“ਕਾਉਂਸਲ ਸਹੀ ਹੁਨਰਾਾਂ ਅਤ ੇਤਜਰਬੇ੍ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਲੱਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਿਰੋਸੇਿੂੰਦ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਮਨਵਾਸੀਆਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਿਕ 
ਫਰਕ ਮਲਆਉਣ ਮਵੱਚ ਸਾਡੀ ਿਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਜਵੇਂ-ਮਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਵਖੇ ਵਿੀ ਹੋਈ ਜਵਾਬ੍ਦੇਹੀ ਅਤ ੇਪ੍ਾਰਦਰਮਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕੂੰਿ ਕਰਾਾਂਗ,ੇ ਿੈਂ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ 
ਆਤਿ-ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਿਮਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਮਕ ਮਿਉਮਨਮਸਪ੍ਲ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange) ਦਾ ਤਜਰਬ੍ਾ ਉਸ ਟੀਚ ੇਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਣ ਮਵੱਚ ਸਾਡੀ ਿਦਦ 
ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਲੈਂਗ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਹਯੋਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਮਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਹਰ ਨ ੂੰ ਅੱਗੇ ਮਲਜਾਵੇਗੀ, ਦੇ ਿਾਮਿਅਿ 
ਨਾਲ ਮਸਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁਨਰ ਹਨ। ਿੈਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਾਂ।” 

- ਿੇਅਰ ਮਲੂੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
 
“ਪ੍ ਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਸੀ ਮਕ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤ ੇਸਟਾਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ਹੁਤ ਮਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ 
ਦ ਰਮਦਰਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਤਬੱ੍ਿ ਹਨ। ਿੈਂ ਇਸ ਦ ਰਮਦਰਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਬ੍ਣਨ ਮਵੱਚ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਣ ਿਮਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਿੌਮਕਆਾਂ ਨ ੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਾਂ ਜੋ 
ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਆਰ ਕਰਾਾਂਗੇ।” 

- ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange) 
 
 
 
 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਮਵੱਚ ਨੌਵਾਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਮਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਵਮਵਿ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਸੱਿ ਹੈ ਜ ੋ89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬੋ੍ਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਮਪ੍ਛੋਕੜ੍ਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਮਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਮਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਮਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਮਵਿੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਿੁਮਨਕ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਿ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਿ ਰਹੀਆਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ 

ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਮਵੱਚ ਖੋਮਲ੍ਆ ਮਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਸਮਵਕ ਹੋਸਮਪ੍ਟਲ, ਮਵਮਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਮਸਸਟਿ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਮਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 

ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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ਿੀਡੀਆ ਸੂੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਮਡਲ (Natalie Stogdill) 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton


 

 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca    
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