
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

                    

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਫਰੋਬ੍ਿ ਵੱਲੋਂ 2020 ਰਵੱਚ ਕਨੇੈਡਾ ਦ ੇਬ੍ਿੈਟ  

ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਦ ੇਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਫਰਵਰੀ, 2020) – ਜਨਵਰੀ 2020 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਫੋਰਬ੍ਿ (Forbes) ਵੱਲੋਂ  ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਬ੍ੈਿਟ ਇੰਪਲਾਇਰਿ 

2020 (Canada’s Best Employers 2020) ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ 300 ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਦੀ 
ਿ ਚੀ ਹੈ। 

2019 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਫੋਰਬ੍ਿ ਿ ਚੀ (Forbes List) ਰਵੱਚ 66ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਰਮਰਲਆ ਿੀ। 2020 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ, 300 ਰਵੱਚੋਂ 48ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤ ੇ

ਪਹੰੁਚ ਗਈ। ਿ ਚੀ ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਓਟਾਵਾ (City of Ottawa) ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਟੀ, ਿਰਬ੍ੋਤਮ 50 ਰਵੱਚ ਰਿਰਫ਼ ਦ ੋਕੈਨੇਰਡਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਿਰਰਵਰਿਜ 

(Canadian Government Services) ਿੰਗਠਨਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੀ।  

ਫੋਰਬ੍ਿ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਿਰਬ੍ੋਤਮ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਦੀ ਿਾਲਾਨਾ ਰੈਂਰਕੰਗ ਰਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਪਿੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰਰਿਰਚ ਕੰਪਨੀ ਿਟੇਰਟਿਟਾ (Statista) ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ। 

ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਦੱਤੇ, ਜੀਰੋ ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦ ੇਪੈਮਾਨੇ ਤ,ੇ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਿਆ ਰਗਆ ਿੀ ਰਕ ਰਕੰਨੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ 

ਦ ਰਜਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਇੰਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਫ਼ਾਰਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਿਟੇਰਟਿਟਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਛੱਡ 
ਕੇ ਹੋਰ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਿਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8,000 ਕੈਨੇਡਾ 
ਵਾਿੀਆਂ ਦਾ ਿਰਵੇਿਣ ਕਰਕ ੇਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅੰਰਤਮ ਿ ਚੀ ਰਵੱਚ 300 ਅਰਜਹੇ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਨ ੰ  ਦਰਜਾ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ, ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਫ਼ਾਰਰਸ਼ਾਂ 
ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆ ਂਿਨ। 

ਿੰਿੇਪ ਤੱਥ 

 ਨਵੰਬ੍ਰ 2019 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜ-ਿਾਲਾ, ਵਰਕਪਲੇਿ ਡਾਈਵਰਰਿਟੀ ਐਡਂ ਇਨਕਲ ਜਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਐਡਂ ਵਰਕ ਪਲਾਨ 

(Workplace Diversity and Inclusion Strategy and Work Plan) ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਧ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਰਜਹਾ 
ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਦਾ 
ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਵਾਲੇ ਵੱਧਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪ ਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਦ ਦਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਰਨਰਮਾਣ ਰਵੱਚ ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਿ ਰਵੱਚ ਰਦਲਚਿਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਿਾਨ ੰ  ਫੋਰਬ੍ਿ ਵੱਲੋਂ  ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਟੌਪ 

ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰਮਲਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ!” 

-        ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਟੌਪ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਰਜਆਦਾਤਰ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਪਛਲੇ 

ਿਾਲ, ਅਿੀਂ ਪੰਜ-ਿਾਲਾ ਵਰਕਪਲੇਿ ਡਾਈਵਰਰਿਟੀ ਐਡਂ ਇਨਕਲ ਜਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਐਡਂ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਿਮੇਤ, ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ 

ਕੀਤੀ ਿੀ। ਇਹ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਮੋਜੈਕ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਿਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਾਡੇ ਿੰਗਠਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।” 

-        ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਚੇਅਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਰਵਰਿਜ; ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤ ੇ10, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਅਿੀਂ ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬ੍ਾਦੀ ਵਾਲੇ, ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ, ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਰਵੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਭਰਵੱਿ ਦ ੇਉੱਭਰਦੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਰਲਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ 
ਿੋਚੀਏ। ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗੱਲ ਹੈ ਰਕ ਫੋਰਬ੍ਿ ਨੇ ਿਾਡੇ ਿੰਗਠਨ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ, ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਅਤੇ ਿਮਰੱਥ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਾਡੀ 
ਿਮਰਰਪਤ ਟੀਮ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਨਤੀਜੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” 

-         ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 
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