
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

 ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯਥੂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ 

 ਆਰਟਿ ਐਡਂ ਕੋ-ਓਪ ਪਰਗੋਰਾ  ਸ਼ਰੁੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (31  ਈ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 5 ਜੂਨ ਨੰੂ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਰਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ 
ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯੂਥ ਇੰਟਰਨਰਸ਼ਪ ਐਡਂ ਕੋ-ਓਪ ਪਰੋਗਰਾ  (Black and Indigenous Youth Internship and Co-op Program) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਪਰੋਗਰਾ  ਹੈ। 

ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾ , ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯੂਥ ਦਾ ਜਸ਼ਨ  ਨਾਉਣ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਣ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰਵਕਾਿ ਲਈ  ੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਈਵ 

ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਵਿੱਚ ਿਰਵਿੱ ਖੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਅਹੁਰਦਆਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਵਾਿਤੇ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਣਾਇਆ ਰਗਆ ਿੀ। 

ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਿ ਾਰਜਕ ਪਰਿਾਵ ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਰੋਗਰਾ  ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ  ਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 

ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯੂਥ ਨੰੂ ਆਰਟਿ ਰਵਿੱਚ ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ  ੌਕ ੇਹਾਿਲ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੋਗਰਾ  ਦੀ ਰਹ ਾਇਤ, ਅਲਗੋ ਾ 
ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ (Algoma University) ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧ, ਲੋਕਲ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰ ਲ ਕੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਲੋਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਰਪਛਲੇ ਰਤੰਨ  ਹੀਰਨਆਂ ਰਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਟੋਲੀ ਨੇ, ਲੀਡ  ੈਂਟਰਿ ਅਤੇ ਕਰ ਉਰਨਟੀ  ੈਂਬ੍ਰਾਂ ਕੈ ਰੋਨ ਗਰਾਂਟ (Cameron 

Grant), ਏਜਂਲਾ ਬ੍ਏੋਰ (Angela Boyer), ਡੇਰਨਅਲ ਆਰ. ਵੌਲਟਰਿ (Deneille R. Walters) ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ  ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਟੀ  ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾ  ਵਾਿਤੇ ਫਰੇ ਵਰਕ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਿ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਿਾਿੀ) 
ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਤ ੇਕੰ  ਕੀਤਾ ਿੀ।   

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 5 ਜੂਨ ਨੰੂ, ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ, 2021 ਦ ੇਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾ , ਪਰੋਗਰਾ  ਰਡਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿੂਰ ਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਿ 

ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲ ਰਕਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, therosebrampton.ca ਤ ੇਵਰਚੁਅਲ ਪਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾ ਲ ਹੋਵੋ।  

2022 ਰਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜ ਦ ੇਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨਰਸ਼ਪ ਥਾਂ ਖਹੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਿਕੂਲ ਦ ੇਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ, 

ਚਾਰ ਕੋ-ਓਪ ਥਾਵਾਂ ਖਹੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨਰਸ਼ਪ ਕੋ-ਓਪ ਪਰੋਗਰਾ , 

ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਦ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਚੰਤਨ ਵਿੱਲ ਰਧਆਨ ਰਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਇਿ ਰਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦੀ 
ਡਾਈਵਰਰਿਟੀ ਐਡਂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਿਟਰੈਟਜੀ (Diversity and Inclusion Strategy) ਦ ੇ ੁਤਾਬ੍ਕ ਰਤਆਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।   

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ ਜੋਕੈ ਦਾ ਜਸ਼ਨ  ਨਾਉਣਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬ੍ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ 14 ਅਤੇ 29 ਿਾਲ ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ ਦ ੇ130,600 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨੌਜਵਾਨ 

ਹਨ। ਇਿ ਿਾਲ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਰਿੱਖਣ ਵਾਿਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ 27 ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਰਵਿੱਚ 18ਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਿਤੇ 
ਕੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. ਦ ੇਿਿ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਹਰਾਂ (RBC’s Best Cities for Youth to Work) ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। 
 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/
https://youthfulcities.com/urban-work-index-2021/


 

 

 ਾਰਚ 2020 ਰਵਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਪਲੇ ਵਰਕਿ (Play Works) ਵਿੱਲੋਂ ਪਲੈਟੀਨ  ਯੂਥ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰ ਉਰਨਟੀ (Platinum Youth 

Friendly Community) ਦੀ ਪਦਵੀ ਰ ਲੀ ਿੀ। ਇਹ ਪਾਰਕਿ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (Parks and Recreation Ontario) ਦੁਆਰਾ 
ਰਹ ਾਇਤ ਵਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾ  ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਦ ੇ ੌਰਕਆਂ ਵਾਿਤੇ, ਇਿਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ 
ਲਈ  ਾਨਤਾ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City 

Council) ਨੇ ਦਿੰਬ੍ਰ 2020 ਰਵਿੱਚ ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ (Equity Office) ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ, ਿਾਰੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 

ਰਨਰਪਿੱ ਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਦ ੇਰਵਵਹਾਰ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰ  ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਇਕਿਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਜੂਨ 

2020 ਰਵਿੱਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਦ ੇਰਵਰੁਿੱ ਧ ਅਰਥਪੂਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬ੍ਲੈਕ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਫਲ ਅਤੇ 
ਰਚਨਾਤ ਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿ ਾਰਜਕ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 
ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ (Black African and Caribbean Social, Cultural and Economic 

Empowerment and Anti-Black Racism Unit) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਲਈ ਪਰਹਲੇ ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯੂਥ ਇੰਟਰਨਰਸ਼ਪ ਐਡਂ ਕੋ-ਓਪ ਪਰੋਗਰਾ  ਰਵਿੱ ਚ  ਦਦ ਕਰਨ ਤ ੇ ਾਣ ਹੈ। ਇਹ 

ਪਰੋਗਰਾ , ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯੂਥ ਦਾ ਜਸ਼ਨ  ਨਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕੇਗਾ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ 

ਰਵਕਾਿ ਲਈ  ੌਕ ੇਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ, ਲਾਈਵ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਵਿੱਚ ਿਰਵਿੱਖੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਅਹੁਰਦਆਂ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਵਾਿਤੇ 
ਰਤਆਰ ਕਰੇਗਾ।” 

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

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਵਾਿਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦ ੇ ਹਿੱਤਵ ਨੰੂ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਰਸ਼ਪ ਐਡਂ ਕੋ-ਓਪ ਪਰੋਗਰਾ , ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਹਿੱਦ 

ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੇ।  ੈਨੰੂ ਇਹ ਕਰਹੰਦੇ ਹੋਏ  ਾਣ  ਰਹਿੂਿ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਰਵਿੱਚ ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯੂਥ ਲਈ ਇਹ 

ਪਰੋਗਰਾ  ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਰਹਲਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ।” 
- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ; ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ; ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯੂਥ ਤ ੇਖਾਿ ਤੌਰ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਿ ਾਰਜਕ ਪਰਿਾਵ ਦ ੇਪਰਤੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯੂਥ ਦ ੇਿਾਹ ਣੇ, ਆਰਟਿ ਰਵਿੱਚ ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ  ੌਰਕਆਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਰਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ 

ਦੂਰ ਕਰਨ ਦ ੇ ਹਿੱਤਵ ਨੰੂ ਿ ਝਦੀ ਹੈ।” 
- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰ ਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਇਕੋਨੋਰ ਕ ਐ ਪਾਵਰ ੈਂਟ ਐਡਂ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਦ ੇਟੀਰਚਆਂ ਰਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯੂਥ ਦੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ ਵਾਿਤੇ 
 ੌਰਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨਾ ਬ੍ਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜਹਾ 
ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾ  ਬ੍ਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਹ ਰਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਾਧੇ ਲਈ  ੌਰਕਆਂ ਵਾਿਤੇ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ੈਂ ਲਾਈਵ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ 

ਆਰਟਿ ਇੰਡਿਟਰੀ ਰਵਿੱਚ ਨਾ  ਕ ਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿੰਿਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਿੰਿਵ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ  ਦਦ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, 
ਅਲਗੋ ਾ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ!” 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx#:~:text=In%20March%202020%2C%20the%20City,year's%20designation%20as%20co%2Dapplicants.
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/anti-black-racism-unit/Pages/Welcome.aspx#ad-image-0


 

 

- ਗਰਵਨੇਥ ਚੈਪ ੈਨ (Gwyneth Chapman); ਿੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜਰ, ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿ ਾਰਜਕ, ਿਿੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 
ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ; ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਿਾਡੀ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਟੀ  ਰਵਿੱਚ ਕੋ-ਓਪ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਿ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨਾ, ਿਾਡੀ ਕਰ ਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਲੈਕ ਅਤੇ 
ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਯੂਥ ਦੀ ਹੋਰ  ਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ  ੌਕਾ ਹੈ। ਿਾਨੰੂ ਆਿ ਹੈ ਰਕ ਇਿ ਪਰੋਗਰਾ  ਰਵਿੱਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀ, ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ 

ਆਰਟਿ ਰਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਿੱ ਖਣ ਦ ੇਟੀਰਚਆਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਕੰ  ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ  ਨਾਉਣ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦ ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ!” 
- ਿਟੀਵਨ ਰਸ਼ਿੱ ਪਰ (Steven Schipper), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਆਰਰਟਿਰਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਜਦੋਂ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ  ਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰਹਲਕਦ ੀ ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਬ੍ਣਨ ਦਾ  ੌਕਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਇਿਨੰੂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦਾ ਪਰਫੌਰਰ ੰਗ ਆਰਟਿ ਕੋ-ਓਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਰਸ਼ਪ ਪਰੋਗਰਾ , ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਾਲਾਂ ਰਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ-ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, 

ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਿੌਫਟ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ  ੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਿੀਂ ਅਰਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾ  ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਾਡੀਆਂ ਕਰ ਉਟੀਜ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸ਼ ੂਲੀਅਤ, ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਰੌਿ-ਕਲਚਰਲ ਰਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਿਵ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ 
ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾ  ਰਵਿੱ ਚ  ਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤ ੇਅਿੀਂ  ਾਣ ਅਤੇ ਿਨ ਾਰਨਤ  ਰਹਿੂਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਿਾਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਹੋਣ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵਾਧੇ ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਬ੍ਣਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰਿਿੱ ਰਖਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਫਰ ਦ ੇਿਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਰਵਿੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।” 
 - ਕਰੇਗ ਫਾਉਲਰ (Craig Fowler), ਵਾਈਿ-ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਗਰੋਥ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਐਕਿਟਰਨਲ ਰਰਲੇਸ਼ਨਿ, ਅਲਗੋ ਾ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰ  ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤ ੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤ ੇInstagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ 
 
 

 ੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

 ੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 
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