
 

 

  

 ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, 2021 ਦ ੇਪਰਰੋ ੰਿੀਅਲ ਬ੍ਜਟ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ੇਂ ਹਿਪਤਾਲ ਰ ਿਤਾਰ  
ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੌਕੇ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਕੀਤ ੇ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (24 ਮਾਰਚ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪਰੋਰ ੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਅਿੱਜ ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਿਬੰ੍ਧੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, 

ਰਜਿ ਰ ਿੱਚ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਰ ਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਰਿਿਟਮ (William Osler Health System) ਦ ੇਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ 

ਹੈਲਥ ਐਡਂ  ੈਲਨੈਿ (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) ਰ ਿੇ ਨ ੇਂ ਰ ੰਗ ਦ ੇਰ ਿਤਾਰ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਅਤੇ 
ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ (Ryerson University) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦ ੇਨ ੇਂ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ ਦੇ ਰ ਕਾਿ 

ਲਈ ਰ ਿੱਤੀ ਿਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।  
 

ਪੀਲ ਮੈਮਰੋੀਅਲ ਹਿਪਤਾਲ ਦਾ ਰ ਿਤਾਰ  

 

ਿੂਬ੍ੇ ਦਾ ਬ੍ਜਟ, ਰ ਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਰਿਿਟਮ ਦ ੇਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰ ਿੇ ਨ ਾਂ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰ ੰਗ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਲ ਫੇਜ 2 

(Peel Phase II) ਦਾ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਰ ਕ ਹਿਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital) ਰ ਿੇ ਐਰਕਊਟ ਕੇਅਰ ਿੇ ਾ ਾਂ  ਧਾਉਣ ਰ ਿੱਚ 

ਓਿਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਿਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ 90-100 ਮੈਡੀਿਨ ਬ੍ੈੈੱਡਾਂ ਲਈ ਕੈਪੇਰਿਟੀ  ਧੇਗੀ। 
 

ਓਿਲਰ ਦ ੇਪਰਿਤਾ  ਰ ਿੱਚ, ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰ ਿੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਿੈਂਟਰ (Urgent Care Centre) ਨੰੂ 24/7 ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰ ਿੱਚ  ਧਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਾਨਗੀ 
ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਕੈਪੇਰਿਟੀ ਰ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਿ ਰ ਿੱਚ, ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਿੈਂਟਰ ਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟ 

(Emergency Department)  ਜੋਂ ਮੁੜ-ਨਾਮ ਦੇਣਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਿਨੰੂ  ੀ ਪੀਲ ਫੇਜ 2 ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਅਿੱਗੇ  ਧਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
 

22 ਜਨ ਰੀ, 2020 ਨੰੂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਮਾਇਤੀ ਮੁਰਹੰਮ, “ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਫਾਰ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ” (“Fair Deal for Brampton”)  ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਿੀ – ਇਿ ਰ ਿੱਚ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਫੇਜ 2 (24/7 ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਰਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ  ਾਧੂ 

ਬ੍ੈੈੱਡ) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਤੀਜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਿਮੇਤ; ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਤਰਾਲ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੂਬ੍ੇ ਤੋਂ  ਾਧੂ 

ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ।   
 

ਪਿੋਟ ਿਕੰੈਡਰੀ ਐਜਕੁਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਿਰਕਿੱਲਿ ਟਰਰੇਨੰਗ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮਕੌੇ  
 

ਰਿਟੀ, ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ (Ryerson University) ਰ ਿੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ ਿਮੇਤ, ਹੋਰ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਮੌਰਕਆਂ ਰ ਿੱਚ  ਾਧੇ ਦਾ 
ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਰ ਿਤਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾ ੇਗਾ ਰਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਰੈਕਰਟਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ ਨੰੂ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱਚ ਹੀ ਟਰੇਰਨੰਗ ਰਮਲ ਿਕੇ। 
 

ਅਿੱਜ ਦਾ ਪਰੋਰ ੰਿੀਅਲ ਐਲਾਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ (Brampton University) ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਰਲਆਉਣ ਬ੍ਾਰੇ 

ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (City Council) ਦ ੇਟੀਚ ੇਨੰੂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 

ਨ ਾਂ ਿਕਲੂ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕਅੇਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਥਾ ਾਂ  
 

ਪਰੋਰ ੰਿੀਅਲ ਬ੍ਜਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨ ਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਿਕੂਲ  ੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ 850 ਰ ਰਦਆਰਥੀ ਰਿਿੱ ਰਿਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 
ਇਹ 73 ਲਾਇਿੈਂਿਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਿਬੰ੍ਧੀ ਥਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਇਿੱਕ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਿੈਂਟਰ ਨੰੂ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 



 

 

 

ਬ੍ਜਟ ਐਡ ਕੋੇਿੀ  
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮੁਿੱ ਿ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਰ ਰੀ ਰ ਿੱ ਚ ਿੂਬ੍ੇ ਨੰੂ ਰਿਮੀ 2021 ਬ੍ਜਟ ਪਰਿਤੁਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ, ਰਜਹਨਾਂ 
ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਟਰਾਂਰਜਟ, ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੌਕੇ।  
 

ਅਿੱਜ ਦ ੇਬ੍ਜਟ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਆਰਰਥਕ ਅਿਰਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਰਮਊਰਨਰਿਪਲ ਟਰਾਂਰਜਟ 

ਰਿਿਟਮਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ 15 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ  ਾਧੂ ਫੰਰਡੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਿੀ। 2021 ਦ ੇਅੰਤ ਤਿੱਕ ਿੇਫ ਰੀਿਟਾਰਟ 

ਐਗਰੀਮੈਂਟ (Safe Restart Agreement) ਦ ੇਦੁਆਰਾ  ਧਾਈ ਗਈ ਫੰਰਡੰਗ ਇਿੱਕ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਰ ਕਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇ2021 ਦੀ 
ਬ੍ਜਟ ਪਰਿਤੁਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਿਦੇ ਲਈ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੋਰ ਡ-19 ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਰਚਆ ਂਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਾਿਤੇ 
ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, 500 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦ ੇਐਲਾਨ ਦ ੇਰਹਿੱ ਿੇ  ਜੋਂ 14.6 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ  ੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।   
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਿਾਡੇ ਪਰੋਰ ੰਿੀਅਲ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਰਡੰਗ, ਕੋਰ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦ ੇਫੇਜ 2 

ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦ ੇਐਲਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦ ੇਨ ੇਂ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ ਦੇ ਰ ਕਾਿ 

ਲਈ ਧੰਨ ਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਰ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਿਮੇਂ ਰਿਰ ਅਤੇ ਉਰਚਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਰਡੰਗ ਦੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਲੋੜ ਨੰੂ ਹੋਰ  ਧਾ 
ਰਦਿੱਤਾ ਹੈ।”  

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਨੌਜ ਾਨ ਅਬ੍ਾਦੀ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ  ਜੋਂ, ਿਾਡੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ 
ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਰ ਿਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਰਡੰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣਾ ਮੁਿੱ ਿ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਨੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦ ੇਫੇਜ 2 

ਅਤੇ ਨ ੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਿਕੂਲ ਦ ੇਦੁਆਰਾ,  ਾਧੂ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਮੌਰਕਆਂ ਦੇ ਅਿੱਜ ਦ ੇਐਲਾਨ ਨੰੂ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਨੰੂ 

ਿਰਕਰਰਆ ਤੌਰ ਤ ੇਅਿੱਗੇ  ਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਅਤੇ 
ਰਿਿੱ ਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੌਰਕਆਂ ਨੰੂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”  

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਇਹ ਓਿਲਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ  ਧੀਆ ਿਮਾਚਾਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਹਿਪਤਾਲ ਰ ਿਤਾਰ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ 

ਦੇਣ ਲਈ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ, ਲੋਕਲ ਰਨਰ ਾਰਚਤ ਔਰਫਰਸ਼ਅਲਿ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਰਹਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਿਾਡੀ ਪੀਲ 

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿਾਈਟ ਦ ੇਰ ਿਤਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪਲਾਰਨੰਗ, ਿਾਨੰੂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਿੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਧੂ ਹਿਪਤਾਲ ਕੈਪੇਰਿਟੀ 
ਬ੍ਣਾਉਣ  ਿੱਲ ਅਿੱਗੇ  ਧਣ ਰ ਿੱਚ ਿਮਰਿੱਥ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ, ਓਿਲਰ ਦ ੇਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰੇਰਟਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ  ੈਲਨੈਿ ਰ ਿੇ, 

ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ।” 
- ਡਾ. ਨ ੀਦ ਮੁਹੰਮਦ (Naveed Mohammad), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਡਂ ਚੀਫ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰ ਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਰਿਿਟਮ  

 

“ਰਾਇਰਿਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਬ੍ਜਟ ਰ ਿੱ ਚ ਅਿੱਜ ਦ ੇਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਿੁਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦ ੇਨ ੇਂ ਇੰਿਟੀਰਟਊਟ ਦੇ ਰ ਕਾਿ ਅਤੇ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰਿਿਟਮ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਧੇ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ। ਅਿੀਂ, ਿਾਡੀਆਂ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੰੂ  ਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜਹੀ ਲਈ 

ਉੱਚ ਕੁਆਰਲਟੀ ਦ ੇਰਿਿੱ ਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”  
- ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਲਾਚੇਮੀ (Mohamed Lachemi), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਡਂ  ਾਈਿ-ਚਾਂਿਲਰ, ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਿ 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 ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

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

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