
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

ਰਿਟੀ ਭਰ ਿੱ ਖੀ BramptonU ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਜੁਲਾਈ, 2020) – ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਪੂਰੀ, ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਰਲਆਉਣ ਲਈ, ਅਿੱਜ ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਪਰਿਤਾ  ਦ ੇ

ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰਧੀ ਤਿੱਥਾਂ ਦਾ ਪਰੀਰ ਊ (preview of key strategic elements of its proposal) ਰਰਲੀਜ ਕੀਤਾ।  

ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ, BramptonU  ਾਿਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਰਿਿੱ ਧ, ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ (Ryerson University), ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਆਫ ਗਲਫ-ਹੰਬਰ (University of 

Guelph-Humber), ਦ ਲੰਦਨ ਿਕੂਲ ਆਫ ਇਕੋਨੋਰਮਕਿ ਐਡਂ ਪੋਰਲਟੀਕਲ ਿਾਇੰਿ (The London School of Economics and Political 

Science), ਕ ੀਨ ਮੈਰੀ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਆਫ ਲੰਦਨ (Queen Mary University of London), ਡੀ2ਐਲ (D2L) ਅਤੇ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ 
(Algoma University) ਰਜਹੇ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਿੰਿਥਾਨਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਨ ੇਂ,  ਿੱ ਧ ਤੇਜ਼ 

ਅਤੇ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਿੱਡਲ ਦਾ ਪਰਿਤਾ  ਰਿੱ ਰਖਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਿੂਬੇ ਦ ੇਅਿੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਿਮਰਿੱਥਾ ਰ ਿਤਾਰ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮ ਰਕ (Major Capacity Expansion Policy Framework) ਨੇ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇ

ਕਾਲੇਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀਆਂ ਲਈ, ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰ ਿਤਾਰਾਂ ਲਈ ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਖੋਲਹ ਰਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਿ ਫਰੇਮ ਰਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। 

ਪੂਰਾ ਪਰਿਤਾ  ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਪਤਝੜ ਦ ੇਅੰਤ ਤਿੱਕ ਇਿਨੰੂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿੂਬੇ ਕੋਲ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕ:ੇ 

• ਓਨਟੈਰੀਓ ਿੂਬੇ ਦੇ ਇਿੱਕ ਅਰਧਰਨਯਮ (Act of the Province of Ontario) ਦ ੇਮੁਤਾਬਕ, ਇਿੱਕ ਿੁਤੰਤਰ ਜਨਤਕ ਿੰਿਥਾਨ  ਜੋਂ ਿਥਾਪਤ, 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ (Brampton University) ਨੰੂ 2040 ਤਿੱਕ ਲਗਭਗ 30,000 ਰ ਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰ ਆਪਕ ਜਨਤਕ 

ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 
• ਪਰਿਤਾਰ ਤ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਦੀ ਗ ਰਨੈਂ ਿ ਕਰਮਟੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਿਬੰਧੀ ਭਾਈ ਾਲਾਂ, ਲੋਕਲ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ 

ਅਤੇ ਪਰਾਈਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿੈਕੰਡਰੀ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਤਿੱਕ ਦੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। 
• ਪਰੋਗਰਾਰਮੰਗ ਦਾ ਫੋਕਿ, ਰਡਜੀਟਲ ਟਰਾਂਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ (Digital Transformation), ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਿਿਟੇਨਰਬਰਲਟੀ (Innovation and 

Sustainability) ਰ ਚਲੇ ਿੈਕਟਰਾਂ ਿਮੇਤ, ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਕਾਿਸ਼ੀਲ ਿੈਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤ ੇਹੋ ੇਗਾ; ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟੀ ਦ ੇਮੁਿੱ ਖ ਤਰਜੀਹ  ਾਲੇ 

ਆਰਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤ ੇ ੀ ਰਧਆਨ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਐਡ ਾਂਿਡ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਰੰਗ (Advanced 

Manufacturing), ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (Innovation and Technology), ਫੂਡ ਐਡਂ ਬੈ ਰੇਜ ਪਰੋਿੈਰਿੰਗ (Food and 

Beverage Processing) ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਲਾਈਫ ਿਾਇੰਰਿਜ (Health and Life Sciences)।    

ਰਿਟੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਆਪਣ ੇਲੰਮੀ-ਰਮਆਦ ਦ ੇਰਰਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ  ਚਨਬਿੱਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ, ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College)। ਇਹ ਿੰਿਥਾਨ, ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਿਬੰਧੀ ਨ ੇਂ ਅਤੇ 
ਆਰਰਥਕ ਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰ ਕਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramptonuniversity.azurewebsites.net%2Fupdates%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393814512&sdata=kMByLbe1Y6072gbZnkO8oi8XJmxnP7BxNV6VE5UNx1o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramptonuniversity.azurewebsites.net%2Fupdates%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393814512&sdata=kMByLbe1Y6072gbZnkO8oi8XJmxnP7BxNV6VE5UNx1o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramptonuniversity.azurewebsites.net%2Fupdates%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393814512&sdata=kMByLbe1Y6072gbZnkO8oi8XJmxnP7BxNV6VE5UNx1o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramptonuniversity.azurewebsites.net%2Fupdates%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393814512&sdata=kMByLbe1Y6072gbZnkO8oi8XJmxnP7BxNV6VE5UNx1o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tcu.gov.on.ca%2Fpepg%2Fmajor-capacity-expansion-policy-framework-july2020.pdf&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393824499&sdata=kagC8zsSJP7aj4B0Zfp9R86vfmOBFxTSQVZa7Mkehkk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tcu.gov.on.ca%2Fpepg%2Fmajor-capacity-expansion-policy-framework-july2020.pdf&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393824499&sdata=kagC8zsSJP7aj4B0Zfp9R86vfmOBFxTSQVZa7Mkehkk%3D&reserved=0


 

 

 

 

17 ਤੋਂ 19 ਅਗਿਤ ਤਿੱਕ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ, ਕਾਉਂਿਲਰਿ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਅਰਧਕਾਰੀ, ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ 

(ਏ.ਐਮ.ਓ.) (Association of Municipalities of Ontario) (AMO) ਦੀ ਿਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਿ ਰ ਿੱਚ ਆਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤ ੇ( ਰਚੁਅਲੀ) ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣਗੇ। 
ਕਾਉਂਰਿਲ, ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ BramptonU ਰਜਹੇ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ  ਾਿਤੇ ਫੰਰਡੰਗ ਅਤੇ  ਧੇ ਿਰਹਯੋਗ ਲਈ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ।  

BramptonU ਬਾਰੇ ਹੋਰ  ੇਰਰ ਆਂ ਲਈ, www.bramptonu.ca ਤੇ ਜਾਓ।  

ਹ ਾਲੇ 

“ਰਪਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਰਨਆਂ ਤੋਂ, ਨੌਕਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰਜਿ ਦੁਨੀਆ ਰ ਿੱਚ ਅਿੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ – ਇਿ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਅਰਹਿਾਿ ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਭਰ ਿੱ ਖ ਰ ਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਕਤੇ  ਿੱ ਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਧ 

ਰਹੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ  ਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਿੁਤੰਤਰ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਡੇ ਪਰਰਤਭਾ ਾਨ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਰ ਕਰਿਤ ਹੋਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਰਮਲ ਿਕੇ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦ ੇਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਿਫਲਤਾ ਦਾ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹਨ, ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਇਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਮੇਂ 
ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਮੈਂ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਿੂਬੇ ਨੇ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਨੰੂ ਪਛਾਰਣਆ। ਮੈਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਰ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਰਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਰ ਿੱ ਖ ਦ ੇਕਾਰਜਬਲ ਰ ਿੱਚ ਰਕ ੇਂ ਰਬਹਤਰ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਇਿ  ੇਲੇ ਅਿੀਂ ਪਰਤਿੱਖ ਤੌਰ ਤ ੇਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਰਿਿੱ ਰਖਆ, ਦੋ ਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਰਕ ਮਾਿੱਡਲ ਰਕ ੇਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਾਡਾ BramptonU ਦਾ 
ਪਰਿਤਾ , ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਨ ੇਂ, ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਜਣਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਿ ਬਦਲਦੀ ਿਰਥਤੀ ਦੇ 
ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਇਹ ਹਿੱਲ, ਿਾਡੇ ਪਰਰਤਭਾ ਾਨ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ  ਧਣ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਡੇ  ਧਦੇ 
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦ ੇਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਰਹਿੱ ਿੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਇਿੱਥੇ ਹੀ ਰਿੱ ਖੇਗਾ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਿਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ83% ਰਨ ਾਿੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ82% ਰਨ ਾਿੀ  ਿੱ ਧ ਲਚਕੀਲੇ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅਿੀਂ ਰਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਭ ਾਂ ਦ ੇਪਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਡੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਾਰਜਬਲ  ਾਿਤੇ ਰਤਆਰੀ ਕਰਨ 

ਲਈ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮੁਿੱ ਖ ਰ ਰਸ਼ਆਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਰਿਿੱਧ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਿੰਿਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 

ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੰੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਅਰਜਹਾ ਆਧੁਰਨਕ ਹਿੱਲ ਰ ਕਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਿਲੀ ਲੋੜਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਡੇ 
ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੰੂ, ਭਰ ਿੱ ਖ ਰ ਿੱਚ ਿਫਲਤਾ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿੰਭਾਰ ਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿਸ਼ੀਲ ਅਬਾਦੀ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਦ ੇਆਰਰਥਕ  ਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰੀ ਲਈ 

ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਿਬੰਧੀ ਭਾਈ ਾਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਹੋਰ ਅਮਰਲਆਂ ਨਾਲ 
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ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕ ੇਰਕ BramptonU ਲਈ ਿਾਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਿਾਡੇ ਇੰਪਲਾਇਰਿ 

ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਲਈ ਭਰ ਿੱ ਖ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਰਦੰਦੀ ਹੈ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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