
 

 

 

9 ਮਈ, 2018 

ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਨਵੇਂ ਸਰਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਰਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਰੀ ਹੈ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ,ਓਨਟੈਰੀਓ – ਭਾਈਚਾਰੇ ਰੀ ਮਹੀਸਨਆਂ ਰੀ ਸਵਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਇਿੱਕ ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਨਵਾਂ ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਥਾਪਤ 
ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਿੋਮਵਾਰ, 7 ਮਈ ਨੂੂੰ  ਇਿੱ ਕ ਖਾਿ ਕਾਉਂਸਿਲ ਮੀਸਟੂੰਿ ਸਵਿੱ ਚ Brampton 2040 Vision: Living the Mosaic 
(ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ: ਸਲਸਵੂੰ ਿ ਰ ਮੋਜੇਕ) ਰਾ ਿਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ (Brampton 2040 Vision) ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਮਾਰਿਰਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਸਰਆ ਰਿਤਾਵੇਜ ਹੈ ਸਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਅਿਲੀ ਿਰੀ ਰੀ ਸਤਮਾਹੀ ਸਵਿੱ ਚ ਕੀ ਬ੍ਣੇਿਾ। ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਵਿੱ ਚ ਪਰਮ ਿੱ ਖ ਿਿੱ ਤ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 
(ਆਵਾਜਾਈ), ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮਨਪਰਚਾਵਾ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ), ਸਿਹਤ, ਿਮਾਸਜਕ ਮ ਿੱ ਸਰਆਂ, ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਿੱ ਸਭਆਚਾਰ ਰੇ ਿਬ੍ੂੰ ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਹਨ। ਇਿ ਸਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ 
ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੂੰ  ਅਿਲੀਅਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਸਵਿੱ ਚ ਮਰਰ ਲਈ 28 ਖਾਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

“ਨਵੇਂ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Ryerson University) ਕੈਂਪਿ ਤੋਂ, ਿਾਡੇ  ਇਲੈਕਸਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤਿੱ ਕ, ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਉੱਭਰਰੀ 
ਿਿੱ ਸਭਆਚਾਰਕ ਿਸਥਤੀ ਤਿੱ ਕ, ਜੋ ਬ੍ੇਹਿੱ ਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਰਸਤਭਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਰਾਰ ਕੂੰ ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,” ਮੇਅਰ ਸਲੂੰ ਡਾ 
ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਿੇ ਸਕਹਾ, “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਿੱ ਕ ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਸਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ 
ਪਸਹਲਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚ ਣੌਤੀਆਂ, ਜੋ ਵਿੱ ਡਾ ਿੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਿਾਡੀ ਸਿਟੀ ਰੇ ਿਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਿਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਹੈ। 
ਇੂੰ ਨਾ ਵਿੱ ਡਾ ਪਸਰਵਰਤਨ ਹਾਿਲ ਕਰਨਾ ਅਿਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਿਾ ਅਤੇ ਇਿਲਈ ਸਹੂੰਮਤ ਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰੂੰਤੂ ਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੇ ਇਿ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ 
ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੂੰ  ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” 

ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਸਹਲਕਰਮੀ, ਇਿੱ ਕ ਜ ੜੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ਸਹਰ ਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇ ਭਸਵਿੱ ਖ ਰਾ ਮਾਰਿਰਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ, ਇਿੱ ਕ ਸਵਆਪਕ ਰਿਤਾਵੇਜ ਨੂੂੰ  ਸਵਸਕਿਤ ਕਰਨ ਰੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਰੇ ਸਨਰਰੇਸ਼ ਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਰੇ ਹੋਏ 2017 ਰੇ ਮਿੱ ਧ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਈ ਿੀ। ਸਿਟੀ ਨੇ 
ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਸਿਿੱ ਧ ਅਰਬ੍ਨ ਪਲਾਨਰ ਲੈਰੀ ਬ੍ੀਿਲੀ (Larry Beasley) ਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰ ਨੀਆ ਸਵਿੱ ਚ 
ਸਵਜਨਰੀ (ਿ ਪਨਰਰਸ਼ੀ) ਸਿਟੀ ਮਾਿੱਡਲ ਬ੍ਣਾਏ ਹਨ। ਉਿਰੇ ਬ੍ਾਅਰ ਇਿੱਕ ਸਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਸਰਤ ਿਿੱਲਬ੍ਾਤ ਆਯੋਸਜਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੀ। ਇਿੱ ਕ 
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਿਮਸਰਪਤ ਿਟਰੀਟ ਟੀਮ ਰੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ, ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਅਤੇ ਅਨ ਭਵਾਂ ਰੇ ਲੋਕਾਂ 
ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵਿੱ ਚ ਘ ੂੰ ਮੀ ਿੀ, ਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਮਜਬ੍ੂਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਿੀ, ਸਜਿਰੀ ਸਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਿਟੀ ਸਵਿੱ ਚ 
ਪਸਹਲੀ ਵਾਰ ਲਈ ਿਈ ਿੀ। 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਪੂਰੇ ਸਵਸ਼ਵ ਰੀਆਂ ਸਬ੍ਹਤਰ ਪਿੱ ਧਤੀਆਂ ਰੇ ਿ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬ੍ਸਣਆ ਹੈ,” ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਸਹਲਕਰਮੀ ਰੀ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਐਟਂੋਨੀਏਟਾ ਸਮਨੀਸਚਲੋ (Antonietta Minichillo) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਿੇ ਸਕਹਾ, “ਅਸਜਹਾ ਇਿਰੇ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾ 
ਸਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਰਾ ਧੂੰਨਵਾਰ ਕਰਰੇ ਹਾਂ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੇ 
ਸਪਛਲੇ ਕ ਝ ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿ ਸਵਿੱ ਚ ਸਹਿੱ ਿਾ ਸਲਆ, ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਫ਼ਰ ਨੂੂੰ  ਅਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਿੱ ਕ ਸਲਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਹਾਂ।” 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Documents/Brampton2040Vision/brampton2040Vision.pdf


 

 

ਹ ਣ ਿਟਾਫ਼ ਇਿੱਕ ਅਸਜਹੀ ਸਵਆਪਕ ਲਾਿੂਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਸ਼ ਰੂ ਕਰੇਿਾ, ਸਜਿ ਸਵਿੱ ਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਜਟ ਵੂੰ ਡ, 
ਪਾਲਿੀ ਤਬ੍ਰੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੇ ਨਵੇਂ ਮੌਸਕਆਂ ਸਜਹੇ ਮ ਿੱ ਸਰਆਂ ‘ਤ ੇਿਸਹਰਾਈ ਨਾਲ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ। ਲਾਿੂਕਰਣ ਸਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੂੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਰੀ ਿੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਰੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਿਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਰ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਰੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਵਧਾਉਂਰੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਰੇ ਕੇਂਰਰ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਰਰਾਂ ਰਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਰਾ ਕਰਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਰੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜ ਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਿਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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