
 

 

26 ਨਵੰਬਰ, 2018 

ਸਾਰ ੇਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਾਾਂ, ਐਕਟੀਵਵਸਟਾਾਂ ਅਤ ੇਵਵਜਨਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੱਦਾ 
ਵਸਟੀ ਆਪਣੀ ਪਵਿਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2040 ਵਵਜਨ ਯ ਥ ਵਸੂੰਪੋਜੀਅਮ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬਰੈਂਪਟਨ 2040 ਵਵਜਨ (Brampton 2040 Vision) ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵ ੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, (City of 

Brampton) ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ  ਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਵ ਲੇ ਵਵਜਨ ਯੂਥ ਵਸੰਪੋਜੀਅਮ (Vision Youth Symposium) ਦਾ ਵ ੱਸਾ 

ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰ ੀ  ੈ। ਇ  ਕਾਰਜਕਰਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਟੀ  ਾਲ (Brampton 

City Hall) ਵਵਖ ੇ ੋ ਵਰ ਾ  ੈ, ਵਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਮਾਵਜਕ ਕਾਰਜਕਰਮ  ੋਵੇਗਾ। 

ਇ  ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਵਕ ਵਵਜਨ ਨੰੂ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਵਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇ। ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਰਚੁੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਚਣੁਨਗੇ – ਵਾਤਾਵਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਆਵਾਜਾਈ), ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮਨਪਰਚਾਵਾ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ), ਵਸ ਤ, 

ਸਮਾਵਜਕ ਮੱੁਦੇ, ਜਾਂ ਕਲਾ ਅਤ ੇਸੱਵਭਆਚਾਰ – ਅਤ ੇਭਵਵੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਕਵਰਆ ਯੋਜਨਾ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। 

  

ਇਸ ਵਦਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਰੇਕਫਾਸਟ ਅਤ ੇਲੰਚ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੈਸ਼ਨ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ  ੋਣਗੇ। ਰਵਜਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

bramptonyouthsymposium.eventbrite.com ਤੇ ਜਾਓ। ਇ  ਵਬ ਤਰ  ੋਵੇਗਾ ਵਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਲੈਪਟੌਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, 

ਪਰੰਤੂ ਵਸਟੀ ਵੀ ਇ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਵੱਚ ਵ ੱਸਾ ਲੈਣ, ਇਸ ਵਦਨ ਲਈ ਲੈਪਟੌਪ ਦੇਵੇਗੀ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ 2040 ਵਵਜਨ, ਵਜਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਮਈ 2018 ਵਵੱਚ ਵਸਟੀ ਕਾਉਵਂਸਲ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚੱ ਤਾਂਘ ਵਾਲਾ 

ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ  ੈ ਵਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਗਲੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਵਵੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇ  ਸੱਤ ਮੱੁਖ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਵਵਸ਼ਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 28 ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ 

ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ  ੈ। 2040 ਵਵਜਨ ਬਾਰੇ  ੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, brampton.ca/2040vision ਤੇ ਜਾਓ। 
  

ਿਵਾਲੇ 

“ਭਾਵੇਂ ਉ  ਐਕਟੀਵਵਸਟ, ਕਲਾਕਾਰ, ਐਥਲੀਟ ਜਾਂ ਉਦੱਮੀ  ੋਣ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਨ ਅਤ ੇਮ ੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਏ  ੈ। ਇ  ਗੋਸ਼ਟੀ 

(ਵਸੰਪੋਜੀਅਮ) ਉ ਨਾਂ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਸਲਾ -ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬ ਤੁ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ  ੈ ਵਕ ਉ  

2040 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਵ ਰ ਨੰੂ ਵਕ ੋ ਵਜ ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾ ੁੰਦੇ  ਨ।” 

-       ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ 2040 ਵਵਜਨ ਵਸਟੀ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉ ਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਖਣ, ਅਤ ੇਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ 

ਦੀ ਚਣੌੁਤੀ ਵਦੰਦਾ  ੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵ ਰਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉ ਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮ ੱਤਵਪੂਰਨ 

ਵ ੱਸਾ  ਨ।” 

-       ਐਟਂੋਵਨਏਟਾ ਵਮਵਨਵਚਲੋ (Antonietta Minichillo), ਮੈਨੇਜਰ, ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਰੈਜੀਵਲਐਸਂੀ  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਅਸੀ ਂਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਭਵਵਖੱ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ  ਾਂ। ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ  ਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 

ਬਣਾਉਦਂੇ  ਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵ ਤ ਕਰਦੇ  ੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਗੱੇ ਵਧਾਉਦਂੇ  ੋਏ, ਅਸੀ ਂਕਨੇੈਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਵਵਚੱ ਸਵਥਤ  ਾਂ। 

ਅਸੀ ਂਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵ ਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰ  ੇ ਾਂ ਜ ੋਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਦੇ  ਨ ਅਤ ੇਇੱਥੇ ਰਵ ਣ ਅਤ ੇਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇ ਨ। ਅਵਜ ਾ ਜਵੁਿਆ  ਇੋਆ ਸ਼ਵ ਰ 

ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗ ੇਵਲਜਾ ਰ ੇ  ਾਂ, ਜ ੋਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ  ੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ  ਰੋ ਜਾਣੋ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪਰਕ 

ਵਕਰਸਟੀਨ ਸ਼ਰਮਾ (Christine Sharma) 

ਮੀਡੀਆ ਵਰਲੇਸ਼ਨਸ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca 

http://bramptonyouthsymposium.eventbrite.com/
http://www.brampton.ca/2040Vision
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma@brampton.ca


 

 

 
 
 
  

  

 
 
 


