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ਸਾਡ ੇਉੱਘ ੇਭਵਿਿੱ ਖ ਲਈ ਆਪਣ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ੇਕਰੋ  
ਵਸਟੀ ਨੇ ਭਵਿਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮਲੂੀਅਤ ਿਾਲੀ ਮਵੁ ੰਮ ਸ਼ਰੁ ੂਕੀਤੀ  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – “ਭਵਿਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਬਰੈਂਪਟਨ” ਲਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿਾਲੀ ਮੁਵ ੰਮ ਦੀ ਅਿੱ ਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸਟੀ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਿੱ ਡਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਖ ਵਰ ਾ  ੈ ਵਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ, 10, 25 ਅਤੇ  ੋਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਵ ਰ ਵਕ ੋ ਵਜ ਾ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ। 
 

ਵਸਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ  ੋਰ ਉਪ ਨਗਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਵ ਰਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਖਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ, 

ਇਿੱ ਕ ਸਵਿਰ ਭਵਿਿੱ ਖੀ ਸ਼ਵ ਰ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜ ਾ ਸ਼ਵ ਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰ ਵਰ ਾ  ੈ, ਵਜਸਨੰੂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਖਣ ਵਿਿੱ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਮਾਣ ਮਵ ਸੂਸ  ੋਿੇ। ਉ  ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਜੋ ਬਸੰਤ 2018 ਵਿਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ  ੈ, ਪੂਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ 

ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ (ਫੀਡਬੈਕ) ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਵਤਵਬੰਬ  ੋਿੇਗਾ।  
 

ਵਕਿੇਂ ਸ਼ਾਮਲ  ਇੋਆ ਜਾਿ:ੇ 

ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਘੇ ਭਵਿਿੱ ਖ ਲਈ ਿਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਰ ੇ  ਾਂ – ਪਰੰਤੂ ਸਚਮੁਿੱਚ ਸਫਲ  ੋਣ ਲਈ, ਸਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ  ੈ।  ੁਣ 

ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖ਼ਤਮ  ੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ  ੋਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ  ਨ:  

 ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉ ਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਿੋਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਪਵ ਲਾਂ  ੀ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਿੱ ਕੇ  ਨ, 

www.brampton.ca/futureready 'ਤੇ ਜਾਓ।  

 ਇਸ ਪਤਝੜ ਵਿਿੱ ਚ ਸਮੁਿੱ ਚੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਵਸਟੀ ਸਟਰੀਟ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

www.brampton.ca/futureready ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ੈ। 
 ਸਿਾਲ ਅਤੇ ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ brightideas@brampton.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਸਟੀ ਦੇ Twitter (ਟਵਿਿੱ ਟਰ) ਜਾਂ Facebook (ਫੇਸਬੁਿੱ ਕ) 

'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਰਾ ੀਂ ਭੇਜੋ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰ ਾ  ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਿਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ  ਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇ ਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਿਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ  ਨ। ਵਨਿੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵ ਤ ਕਰਦੇ  ੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਿ-ਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਿਧਾਉਂਦੇ  ੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਿਤ  ਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵ ਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰ ੇ  ਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਵ ਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ  ਨ। ਅਵਜ ਾ ਜੁਵੜਆ  ਇੋਆ ਸ਼ਵ ਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰ ੇ  ਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ  ੋਿੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ  ੋਰ ਜਾਣੋ।  
 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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