
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਏੋਨਾ ਸਨੈਟਸੋ ਨ ੰ  ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਦ ੇ2020-2021  

ਦ ੇਬ੍ਰੋਡ ਆਫ ਡਾਇਰਕੈਟਰਸ ਲਈ ਚਰੁਿਆ ਰਿਆ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2020) – ਅੱਜ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ (ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ.) (Federation of 

Canadian Municipalities) (FCM)  ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos) ਨ ੰ  ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ 
ਟਰਮ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ (Federation of Canadian Municipalities Board 

of Directors) ਲਈ ਚੁਰਿਆ ਰਿਆ ਹੈ। 
 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੋਿਾਂ, 5-7 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ, ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. (FCM) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਰਟੰਿ (Annual General 

Meeting) ਰ ੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਿਈ। 
 

ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ., 1901 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅ ਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਰ ੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਸ਼ਰਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡ  
ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਅਤੇ 20 ਸ ਬ੍ਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ 2,000 ਤੋਂ 
 ੱਧ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, ਉਹ ਰਤੰਨੋਂ  ਪਾਰਸਆਂ ਦ ੇਤਟਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ  ਾਸੀਆਂ ਦੀ 90 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿੀ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ, ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਲੀਡਰ, ਮੱੁਖ ਮੱੁਰਦਆਂ ਤ ੇਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (City Council) ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ (Term of Council Priorities) ਰਤੰਨੋਂ  
ਪਾਰਸਆਂ ਦ ੇਤਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੱੁਜਿ ਯੋਿ ਘਰ, 

ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ, ਜਲ ਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਕਾਰ ਾਈ,  ੰਨ-ਸੁ ੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਿਾ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਨਸਲ ਾਦ ਨੀਤੀ ਲਾਿ  ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ 

ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਲਈ ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਮਦਦ।   
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪੇਂਡ  ਟਾਊਨ ਤੋਂ, ਉਪਨਿਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ੱਚ ਰ ਕਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਿ ਇਹ, ਕੈਨੇਡਾ ਰ ੱਚ ਨੌ ੀਂ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਡੀ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਰ ੱਚ ਬ੍ਦਲ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਰ ੱਚ ਅਸੀਂ ਚੁਿੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਿਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਹੁਿ  ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤ  ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਰਸੱਰਖਆ ਹੈ। ਹੱਲ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਅਤੇ ਰਜਹਨਾਂ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਸਾਥੀ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਦ ੇਬ੍ੋਰਡ ਦੀ ਸਦੱਸ ਹੋਿਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ 

ਅਰਧਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਮਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ 

ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਕਰਸਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਰ ਕਰਸਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।” 
− ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 1ਅਤੇ 5, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਨੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਰ ੱਚ ਮਹੱਤ ਪ ਰਿ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਹੈ। ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ  ੱਲੋਂ, 
ਮੈਨ ੰ  ਮਾਿ ਹੈ ਰਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੈਨਟੋਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਪਦ ੀ ਤ ੇਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਚੁਰਿਆ ਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ 

ਅਤੇ  ਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਿਾ ੇਿੀ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦ ੇਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਸੁਿੀ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ ਢੰਿ ਨਾਲ 

ਅਰਜਹੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤ ੇਅਸਰ ਪਾਉਿ  ਾਲੇ ਹੋਿ।” 
− ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਿ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਿਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਿ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਿੇ 

 ਧਾਉਿ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰ ੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਿਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

