
 

 

 

6 ਸਤੰਬਰ, 2017 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਯਨੂੀਵਰਸਸਟੀ ਲਈ ਸਨਵਸ਼ੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਪਨਾਏਗਾ 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅੱਜ ਕਾਉਂਸਸਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (Committee of Council) ਸਵਖੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ 
ਸਸੱਸਖਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਫੈਸਸਸਲਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਵੇਸ਼ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ। 
 

ਕਾਉਂਸਸਲ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਸਵੱਚ $50M ਤੱਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ 
ਤਾਲਮੇਲ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੰਤਰਸਕਸਰਆ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਸਸਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ-ਵਰਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਪੇਸ ਸਵੱਚ $100M ਤੱਕ ਸਨਵੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 
 

“ਅੱਜ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਕਾਉਂਸਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਸਵੱਖ ਦੇ ਪਰਤੀ ਲੀਡਰਸਸ਼ਪ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਈ ਿੈ, ” ਮੇਅਰ 

ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਸਕਿਾ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਕਿਾ, “ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਆਰਸਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ 
ਫਾਇਸਦਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਕਰਨਾ ਸਸਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਿ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਿੁਤ ਖੁਸ਼ ਿਾਂ ਸਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਨਵਾਸੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ ਸਿੰਮਤ ਭਸਰਆ ਕਦਮ ਚੁੱ ਸਕਆ ਿੈ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਬੰਧੀ 
ਗੱਲਬਾਤ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਲੂ ਸਰਬਨ ਪੈਨਲ (Blue Ribbon Panel) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਸਟੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ 
ਕਰਨਾ ਚਾਿੰੁਦੀ ਿਾਂ।” 
 

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਸਟੀ ਦੀ ਫੰਸਡਗ ਲਈ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ, ਫੰਸਡੰਗ ਦਾ ਪਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੰਸਡਗ ਦੇ ਸਰੋਤ 
ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੇਅਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ (Ryerson University) ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਪਤਝੜ ਰੱੁਤ 
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੱਚ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਸਤਮ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। ਜਦੋਂ ਇਿ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਿੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਕਾਉਂਸਸਲ ਲਈ ਖਾਸ ਸਸਫਾਸਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਸਚਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ 
ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਇੱਕ ਸਵਸਸਤਰਤ ਸਰਪੋਰਟ ਸਤਆਰ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਸਸੱਸਖਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ 
ਫੈਸਸਸਲਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਦਯੋਸਗਕ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ‘ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ’ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ 
ਪਰਗਟ ਰੂਪ ਸਦੰਦੇ ਿੋਏ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਚ ਸ਼ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਸਾਖ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਸਸਸਰਓਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ 
ਿੋਏ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ – ਸਵਲੱਖਣ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਥਾਂ ਿੋਵੇਗੀ। 
 

ਸਸਟੀ ਨੇ ਸਸੱਸਖਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਫੈਸਸਸਲਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਸਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ ਫਾਇਸਦਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ 
ਸਰਪੋਰਟ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਨ ਮੈਟਸਰਕਸ ਇੰਕ. (Metrics Inc.) ਦੀ ਸਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਸਜਸਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਸਵੱਚ ਪੂਰਾ ਿੋਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਿੈ। ਅਰਬਨ ਮੈਟਸਰਕਸ ਨੇ 2015 ਸਵੱਚ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਧਐਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਜਸਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਖਾਸ ਫਾਇਸਦਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ 
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਪੋਰਟ ਿੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿੋਰ ਖਾਸ ਵੇਰਸਵਆਂ ਵਾਲੇ ਉਿਨਾਂ ਸਨਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ 
ਿੋਵੇਗੀ।  
 



 

 

ਸਟਾਫ ਸਮਊਸਨਸਸਪਲ ਸਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸਦੰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਸਮਝ 
ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਸਡੰਗ) 'ਤੇ ਸਸਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਵਸਗਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਸਰੰਗ, ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਗਸਣਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਨਵੇਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਚ 
ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ – ਇਿ ਉਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਿਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਸਵੱਖੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ 
ਸੰਖੇਪ ਸਵੱਚ STEAM ਦੇ ਿੇਠ ਵਰਗੀਸਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
 
 
 
 

ਸੰਖੇਪ ਤੱਥ: 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਇੱਕ 5,000 ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਸਥਕ ਅਸਰ ਅਸਧਐਨ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ 
ਸਗਆ ਿੈ ਸਕ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿੋਣਗੀਆਂ  

 ਓਨਟੈਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀਜ ਦੇ ਗਰੈਜੁਏਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਾਈ ਸਕੂਲ ਗਰੈਜੁਏਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਤੀ ਸਾਲ $37,397 ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਿਨ 

 ਅਰਬਨ ਮੈਟਸਰਕਸ ਇੰਕ. (Metrics Inc.) ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਸਭਕ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਿਨ ਸਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੱਚ ਸਸੱਸਖਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ 

ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਿੋਣ ਨਾਲ ਸਵਜੀਟਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਵੱਚ $18.3 ਸਮਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ 
 ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਵੱਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਰੇਕ ਡਾਲਰ ਲਗਭਗ $3 ਤੋਂ $7 ਦੀ ਸਰਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿੈ  
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਸਸਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਸਿਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਸਜਿਾ ਜੁਸੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਸਿਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
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