
 

 

 
ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

              

  
ਰਾਇਰਸਨ ਯਨੂੀਵਰਰਸਟੀ ਨੰੂ ਸਕਲੂ ਆਫ ਮੈਡੀਰਸਨ ਲਈ ਰਸਟੀ 

 ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਫੰਰਡੰਗ ਰਮਲ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਰਸਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ, ਰਾਇਰਸਨ ਦ ੇਸਕਲੂ ਆਫ ਮਡੈੀਰਸਨ ਪਰਸਤਾਵ ਦ ੇਫੰਡ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਗੇੀ  

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਜੁਲਾਈ, 2021) – ਅੱਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਭਰਵੱਖੀ ਸਕੂਲ ਆਫ 

ਮੈਡੀਰਸਨ (School of Medicine) ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, 1 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਲਾਰਨੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦ ੇਪੱਖ ਰਵੱਚ ਵੋਟ ਰਦੱਤੀ। ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ, ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (Ryerson University) ਦ ੇਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਚੇਮੀ (Mohamed Lachemi) ਵੱਲੋਂ ਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦ ੇ

ਬ੍ਾਅਦ ਰਲਆ ਰਗਆ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Ontario Government) ਨੰੂ ਅਰਿਕਾਰਤ ਪਰਸਤਾਵ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ, ਰਾਇਰਸਨ ਦ ੇਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਰਸਨ ਪਰਸਤਾਵ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਸ਼ੁਰੂ ਰਵੱਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ੇ 
ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਕੀਤੀ 1 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ($1 million in funding granted by the Province of Ontario earlier this year) ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸਤਾਵ ਹੈਲਥ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਰਾਇਰਸਨ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਰੋਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਅਰ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰੈਕਰਟਸ ਅਤੇ ਪਰਬੰ੍ਿ ਨੰੂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਾਈਮਰੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ 
ਰਵਸਰਤਰਤ ਵਰਤੋਂ ਤ ੇਰਿਆਨ ਕੇਂਰਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਭਰਵੱਖੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਰਡਸਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਸਮੇਤ, ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਨੰੂ ਰਸਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਪਰਹਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੀਆਂ 
ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਦ ੇਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਚੇਮੀ (Mohamed Lachemi) ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਸਾਨੰੂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ 

ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰਸੱਰਖਆ ਦਾ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।” 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਕਹਾ, “ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਨਾ ਰਸਰਫ਼ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰਸਸਟਮ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਰਵਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਬ੍ਲਰਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ 

ਸੂਬ੍ੇ ਰਵੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ-ਸਬੰ੍ਿੀ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਵਿਣ-ਫੁੱ ਲਣ ਲਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਪਰਰਤਭਾਵਾਂ ਲਈ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।” 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਰਸਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸੱਰਖਆ ਬ੍ਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ – ਅਰਜਹਾ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਜੋ ਹੈਲਥ 

ਕੇਅਰ ਰਡਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਪਰੈਕਰਟਸ ਲਈ ਬ੍ਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤ ੇਰਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਪਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ 
ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਿਤਾ ਨੰੂ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਰਵੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰਸਸਟਮ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਸ ਸਮੱਰਸਆ ਤ ੇਰਿਆਨ 

ਦੇਵੇਗਾ, ਰਕਉਂਰਕ ਗਲੋਬ੍ਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਰਵੱਚ ਇਹ ਸਮੱਰਸਆ ਵਿ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਰਸਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, 
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ਸਾਇਬ੍ਰਰਸਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਸਟ (Cybersecure Catalyst) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਂਚਰਸ ਜੋਨ (Brampton Ventures Zone) ਸਮੇਤ, ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ 
ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਵਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਤ ੇਅਿਾਰਰਤ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟਸੈਕੰਡਰੀ ਮੌਰਕਆਂ ਦ ੇਰਵਸਤਾਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਇਰਸਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਰਸਨ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਰਸਟੀ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤ ੇਆਇਆ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਨੇ ਪੱਖਪਾਤਹੀਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ 

ਨੰੂ ਬ੍ੇਹੱਦ ਵਿਾ ਰਦੱਤਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਕਹਾ, “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਾਇਰਸਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਰਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇਗਾ ਰਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 

ਪਰੈਕਰਟਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ, ਬ੍ੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਰਵੱਚ ਵਾਿਾ; ਹੋਮ ਕੇਅਰ; ਅਤੇ, ਤੀਬ੍ਰ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਰਵੱਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤ ੇਟਰੇਰਨੰਗ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਰਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਰਚਤ 

ਰਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਮਰਲਆ ਹੈ, ਰਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਬ੍ਹੁਤ ਵੱਿ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹਾੱਲਵੇ ਰਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਹਨ। 
ਰਾਇਰਸਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਰਸਨ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਇਹ ਸਰਥਤੀਆਂ ਬ੍ਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।” 

ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ ਰਵਖੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਰਸਨ, ਪੰਜ ਮੂਲ ਆਿਾਰਾਂ ਤ ੇਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: 

• ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਕੇਂਦਰਰਤ ਪਰਾਈਮਰੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਨਰਿਾਰਕਾਂ ਤ ੇਰਿਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨਾ 
• ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਨੰੂ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤ ੇਸਨਮਾਨਪੂਰਬ੍ਕ ਕੇਅਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
• ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਨਤੀਰਜਆਂ ਦੀ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਿਤੀਆਂ ਰਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 
• ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਬ੍ਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦ ੇਇੰਟਰ-ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਰਵੱਖੀ 

ਰਫਜੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ 
• ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਵੱਚ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿ ਰਹੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਤ ੇਰਿਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ 

ਰਾਇਰਸਨ ਦ ੇਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਰਸਨ ਦੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਰਾਇਰਸਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਮਸ਼ਵਰਰਆਂ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ 

ਰਲਆ (completed the first phase of community consultations) ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪੀਲ (Peel) ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਜਨਸ ਰਵੱਚ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤ ੇਰਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਲੀਡਰਾਂ, ਹੈਲਥ 

ਕੇਅਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ, ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਗਰੱੁਪਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਰੱੁਪਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 
ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਝਆ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸੁਝਾਵਾਂ ਨੰੂ ਪਲਾਰਨੰਗ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਰਾਇਰਸਨ ਦ ੇਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਰਸਨ ਪਰਸਤਾਵ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤ ੇ

ਜਾਓ: https://www.ryerson.ca/brampton/school-of-medicine/  
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ਰਾਇਰਸਨ ਯਨੂੀਵਰਰਸਟੀ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਕੈਰੀਅਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਰਸੱਰਖਆ, ਸ਼ਰਹਰੀ, ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤ ੇਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ 
46,000 ਤੋਂ ਵੱਿ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਦੁਨੀਅਭਰ ਦੇ 2,900 ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ, 3,800 ਫੈਕਲਟੀ ਅਤ ੇਸਟਾਫ਼, ਅਤ ੇ200,000 

ਐਲੁਮਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ryerson.ca ਤੇ ਜਾਓ।  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2Fnews-events%2Fnews%2F2021%2F04%2Fschool-of-medicine-planning-committee-begins-community-consultation-and-engagement%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637612865550229621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B4sg5OHJi5fH%2BgIeLw1ZP%2BeO%2FWJyJe%2BHvH8FKmwSnpM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2Fnews-events%2Fnews%2F2021%2F04%2Fschool-of-medicine-planning-committee-begins-community-consultation-and-engagement%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637612865550229621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B4sg5OHJi5fH%2BgIeLw1ZP%2BeO%2FWJyJe%2BHvH8FKmwSnpM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2Fnews-events%2Fnews%2F2021%2F04%2Fschool-of-medicine-planning-committee-begins-community-consultation-and-engagement%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637612865550229621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B4sg5OHJi5fH%2BgIeLw1ZP%2BeO%2FWJyJe%2BHvH8FKmwSnpM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2Fnews-events%2Fnews%2F2021%2F04%2Fschool-of-medicine-planning-committee-begins-community-consultation-and-engagement%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637612865550229621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=B4sg5OHJi5fH%2BgIeLw1ZP%2BeO%2FWJyJe%2BHvH8FKmwSnpM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2Fbrampton%2Fschool-of-medicine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637612865550239618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kyafSbNceNbbQo6m19IW7VU6b%2BKs7MIaclr%2FLZ8q1TI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637612865550239618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1eE53Cfp65Wk4Jnh%2Fn0FxI9efJXAFQ4swR%2FfxPf5mrw%3D&reserved=0


 

 

 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਿਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

 

ਜੈਰਸਕਾ ਲੀਚ (Jessica Leach) 

ਪੀ.ਆਰ. ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨਸ ਸਪੈਸ਼ਰਲਸਟ 

ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ 
jleach@ryerson.ca 

416.704.2166 

 
 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

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
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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=jleach@ryerson.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

