
 

 

 

23 ਫਰਵਰੀ 2017  

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਿਰੱੁਸਿਆ ਪਰਤੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਸਵੱਚ ਅਗਵਾਈ ਸਿਿਾਈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਆਪਣੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਿੀ ਮੀਸਟਿੰਗ ਸਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਿਾਰੀ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਅਤੇ ਉਿਾਰੀ ਵਾਿਤੇ 
ਟੈਂਡਰ ਿੇਣ ਿੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਿੇ ਸ ੱਿੇ ਵਜੋਂ ਿਰਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (COR™) ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ਿੰ  ਿਰਬ੍ਿਿੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ।  
 

ਇ  ਠੇਕੇਿਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਸਿ ਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਿੇ ਪਰਤੀ ਸਿਟੀ ਿੀ ਜਾਰੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਿੀ ਮੁ  ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ  ੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ COR™ ਨ ਿੰ  ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਿੇ ਸਵੱਚ ਪਸ ਲੀ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ 
ਸਮਉਸਨਿਪਲਟੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ  ੈ। 
 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ COR™ ਨ ਿੰ  ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰਵਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਵੀ ਸਵਚਾਰ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ। ਨਮ ਨਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿੇ ਰ ਪ ਸਵੱਚ, ਪਬ੍ਸਲਕ ਵਰਕਿ ਅਤੇ 
ਇਿੰਜੀਸਨਅਸਰਿੰਗ ਕਮੀਆਂ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ COR™ ਪਰਮਾਸਣਤ ਬ੍ਣਨ ਿੇ ਵੱਲ ਅਗਲੇ ਕਿਮ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ  ੈਲਥ, ਿੇਫਟੀ ਐਡਂ 
ਵੈੈੱਲਨ ੈੱਿ ਿੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨਗੇ।  
 
 

COR™ ਕੀ  ?ੈ 

 

ਿਰਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ (COR™) ਇੱਕ ਸਵਆਪਕ ਸਿ ਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾਧਨ  ੈ। ਇ  ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪਰੋਗਰਾਮ  ੈ, ਜੋ ਇਿੰ ਫਰਾਿਟਰਕਚਰ  ੈਲਥ ਐਡਂ ਿੇਫਟੀ ਐਿੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਚ.ਐਿ.ਏ.) (IHSA) ਿੇ ਿੁਆਰਾ ਸਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ  ੈ, ਜੋ 
ਸਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿੇ ਉਿਾਰੀ (ਕਨਿਟਰਕਸ਼ਨ) ਉਿਯੋਗ ਸਵੱਚ ਉ ਨਾਂ ਠੇਕੇਿਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਿੰ ਮੇਵਾਰ  ਨ ਜੋ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਸਡਟ ਪਰਸਕਸਰਆ 
ਰਾ ੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿ ਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਪਰਬ੍ਿੰ ਧਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਿੇ ਸਮਆਰਾਂ ਿਾ ਪਰਿਰਸ਼ਨ ਕਰਿੇ  ਨ। COR™ ਸਿ ਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਸਮਆਰਾਂ ਿਾ 
ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਮੁ ੱਈਆ ਕਰਿਾ  ੈ ਅਤੇ ਉਿਾਰੀ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਕਰਿੇ ਿਮੇਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਕਰਣ ਿੇ ਪਰਤੀ 
ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਸਿਿਾਉਂਿਾ  ੈ।  
 

ਸਵਆਪਕ ਸਿ ਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਿਆ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨ ਿੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਿੇ ਇਲਾਵਾ, COR™ ਿਾ ਮੱੁਿ ਮਿੰਤਵ ਿੁਰੱਸਿਆ ਨ ਿੰ   ਰੇਕ ਠੇਕੇਿਾਰ ਿੇ ਸਿਟੀ ਆਫ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਿੇ ਤਰੀਕੇ ਬ੍ਾਰੇ ਉ ਨਾਂ ਿੀ ਿਮੱੁਚੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੰ ਿੀ ਿੇ ਨਾਲ ਏਕੀਸਕਰਤ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋ  ਨ ਿੰ  ਅੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣਾ  ੈ। 
 

2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਿੇ  ੋਏ ਇਿ ਪਸ ਲਕਿਮੀ ਨ ਿੰ  ਇੱਕ ਲੋ  ਵਜੋਂ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

 ਵਾਲੇ:  
 

“ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੇ COR™ ਨ ਿੰ  ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਿੀਂ ਲੀਡਰਸਸ਼ਪ ਿਰਿਾਉਂਿੇ  ਾਂ। ਇ  ਪਸ ਲਕਿਮੀ ਇਿ ਸਿਟੀ ਸਵਿੇ  ੋ ਰ ੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ 
ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਤਬ੍ਿੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਸਿਿੰ ਿੀ  ੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮ ਬ੍ ਤ ਿੁਨੇ ਾ ਸਿਿੰ ਿੀ  ੈ ਸਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕਾਂ ਿੀ 
ਿੁਰੱਸਿਆ ਨ ਿੰ  ਤਰਜੀ  ਸਿਿੰ ਿੀ  ੈ।” 

- ਮੇਅਰ ਸਲਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸ ਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿੱਧ  ੈ ਜੋ 89 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕ ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ਿੰ  
ਪਰਿਰਸਸ਼ਤ ਕਰਿੀ  ੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ਿੰ  ਸਵ ਲੇ ਿਮੇਂ ਿੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਿੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿ  ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇ ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰ ੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪ ੁਿੰ ਚ ਸਮਲਿੀ  ੈ। 2007 ਸਵੱਚ ਿਸੋਲਿਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ  ਿੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ  ੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਿਾ ਸ ੱਿਾ  ੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ  ਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ  ੈ।  ੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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