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ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਸਨਵਸ਼ੇ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗ ੇਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਟੋੀ ਦ ੇ 
ਮਾਹਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੰਮ 'ਤ ੇਰੱਸਿਆ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਦੋ ਪਰਸਸੱਧ ਮਾਹਰ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਬੌਬ ਸੇਗੀਨ (Bob Seguin) ਆਰਸਿਕ ਸਵਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਐਡਸਮਸਨਸਟਰੇਸਟਵ ਆਸਫਸਰ ਦੇ ਿਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਅਰਿਪ ਰਨ ਆਰਸਿਕ ਫਾਇਦੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਹਾਰਕ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਪਰਮੱੁਿ ਅਹੁਸਦਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਮਸਨਸਟਰੀ ਆੱਫ 
ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਸਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਟਰੇਡ ਸਵੱਚ ਅਸਸਸਟੈਂਟ ਸਡਪਟੀ ਸਮਸਨਸਟਰ। ਸੇਗੀਨ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ  ਸਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਸਨਿੱਜੀ ਿੇਤਰ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆੱਫ ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਸਡਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੌਬ ਡਾਰਸਲੰਗ 
(Bob Darling) ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।  
 

 

ਪੈਸਟਰਕ ਮੋਇਲ (Patrick Moyle), ਇਨਟਸਰਮ ਕਸਮਸ਼ਨਰ ਆੱਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਸਵਸਸਜ਼ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਸਰਮ ਕਸਮਸ਼ਨਰ) ਵਜੋਂ ਸਸਟੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰਸਲੰਗਟਨ, ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਉਸਨਸਪਲਟੀਜ਼ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ 
(AMO) ਸਮੇਤ GTA (ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਮਉਸਨਸਪਲਟੀਆਂ ਸਵੱਚ ਐਗਜ਼ੀਸਕਊਸਟਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ 
ਹੈ। ਮੋਇਲ ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਵੱਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਸਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਧੁਸਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਸਿਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਿਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਸਜਨਹ ਾਂ 
ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਿੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸਵੱਚ ਪਰਸਸੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 12 ਸਤੰਬਰ ਨ ੰ  ਸਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨਗੇ।  
 

 

“ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਤੋਂ ਸੁਸਣਆ ਹੈ ਸਕ ਆਰਸਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨ ੰ  ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 
ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨ ੰ  ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰ ਪ ਸਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” ਚੀਫ ਐਡਸਮਸਨਸਟਰੇਸਟਵ ਆਸਫਸਰ, ਹੈਰੀ 
ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਬੌਬ ਅਤੇ ਪੈਸਟਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬ ਤ ਪਰਸਸੱਧੀਆਂ 
ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਭਸਵੱਿ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਿਣ ਸਵੱਚ ਸਾਨ ੰ  ਪਰੇਸਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”  

-30- 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਨਸਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੰ  ਸਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਿਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹਸੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਸਸਸਟਮ ਦਾ ਸਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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