
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਬ੍ਲੈਕਨੌਰਥ ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ ਨਾਲ ਜੜੁਨ ਦੀ ਪਰਰਤਿੱ ਰਿਆ ਕੀਤੀ; ਜੋ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ  

ਨਿਲਵਾਦ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਜ ਨ, 2021) – 16 ਜ ਨ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਿਰਬ੍ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਬ੍ਲੈਕਨੌਰਥ 

ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ (The BlackNorth Initiative) ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪਰਰਤਿੱ ਰਿਆ ਕੀਤੀ।  

ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ ਲਈ ਪਰਰਤਿੱ ਰਿਆ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਇਿਤੇ ਹਿਤਾਖ਼ਰ ਕਰਕ,ੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਲੈਕ ਕੈਨੇਡਾਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਕਾਰਾਤਮਕ 

ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਪਰਣਾਲੀਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 450 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਿਲੋਬ੍ਲ ਿੰਿਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ 

ਿਈ ਹੈ।  

ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ (Equity Office) ਹੇਠ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ (Economic 

Empowerment & Anti-Black Racism Unit) ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੇਿੀ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ , ਿੰਿਠਨ 

ਰਵਚਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦ ੇਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਿੀ, ਰਵਆਪਕ ਨ ੈੱਟਵਰਰਕੰਿ ਮੌਰਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਿੀ, ਮੈਂਟਰਰਸ਼ਪ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰੇਿੀ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱਖੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤਾਂ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਿਰਹਯੋਿ ਦ ੇਮੌਕੇ ਰਤਆਰ ਕਰੇਿੀ।  

ਰਿਟੀ ਨੇ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ ਹੈ। 10 ਜ ਨ, 2020 ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ 
ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ (Black 

African and Caribbean Social, Cultural and Economic Empowerment & Anti-Black Racism Unit) ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨ ੰ  
ਿਰਬ੍ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਵਾਨਿੀ ਰਦਿੱਤੀ ਿੀ। ਇਿ ਇਕਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਲੋਕਲ ਕਰਮਉਨਟੀ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਮਾਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦ ੇਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ 

ਪਰਣਾਲੀਿਤ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਨ ੰ  ਜੜਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿਮਾਰਜਕ, 

ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਿਰਥਤੀ ਨ ੰ  ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਇਿ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਨਾਲ ਰਬ੍ਹਤਰ ਰਰਸ਼ਤੇ ਰਵਕਰਿਤ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰੀ ਏਜੰਿੀਆਂ/ਿੰਿਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਈ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ 
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 

ਇਹ ਇਕਾਈ, ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਅਤੇ ਿਰਹਰਾਈ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱ ਖੇਿੀ। ਇਹ ਉਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਵਕਾਿ ਰਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਵੇਿੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਪਰਣਾਲੀਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਿ ਇਕਾਈ ਬ੍ਾਰੇ brampton.ca/antiblackracism ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।   

ਬ੍ਲੈਕਨੌਰਥ ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਕਾਉਂਰਿਲ ਆਫ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਲੀਡਰਿ ਅਿੇਂਿਟ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟੇਮੈਰਟਕ ਰੇਰਿਜਮ (Canadian Council of Business Leaders 

Against Anti-Black Systemic Racism) ਦੀ ਅਿਵਾਈ ਰਵਿੱਚ, ਬ੍ਲੈਕਨੌਰਥ ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ (BlackNorth Initiative) ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ 2020 

ਰਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਪਸ਼ਟ ਅਿਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤ ੇਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ ਅਤੇ ਬ੍ਲੈਕ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblacknorth.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf1b88a82086040d33f8708d93198afde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637595355231888262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblacknorth.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf1b88a82086040d33f8708d93198afde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637595355231888262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblacknorth.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf1b88a82086040d33f8708d93198afde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637595355231888262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblacknorth.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cf1b88a82086040d33f8708d93198afde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637595355231888262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ffRcozaLwFAQUtwhPR73rmD6XgP4vKrBMSGjnSeLng8%3D&reserved=0
http://www.brampton.ca/antiblackracism


 

 

ਕੈਨੇਡਾਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰ ਪ ਨਾਲ ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਪਰਣਾਲੀਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ। 
ਬ੍ਲੈਕਨੌਰਥ ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ ਦਾ ਰਮਸ਼ਨ, ਪ ਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ੋਰਡਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਐਿਜੀਰਕਉਰਟਵ ਿੁਈਟਿ ਰਵਿੱ ਚ ਬ੍ਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿੀ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਪਰਰਤਿੱ ਰਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੰਿਰਠਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬ੍ਲੈਕਨੌਰਥ ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ ਨੇ, ਬ੍ਲੈਕ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਮੈਂਟਰਰਸ਼ਪ, ਹੋਮਓਨਰਰਸ਼ਪ ਰਬ੍ਰਜ ਪਰੋਿਰਾਮ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪਰੋਿਰਾਮ ਿਮੇਤ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱਚ ਬ੍ਲੈਕ ਕੈਨੇਡਾਵਾਿੀਆਂ ਦੀ 
ਿਹਾਇਤਾ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਈ ਮੁਿੱ ਖ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵੀ ਰਵਕਰਿਤ ਅਤੇ ਲਾਿ  ਕੀਤੇ ਹਨ। blacknorth.ca ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।   

ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ ਬ੍ਾਰ ੇ

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਿਰਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਿੱਖ ਕੇ, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀ 
ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ (Term of Council Priority: Brampton is Mosaic), ਨ ੰ  ਅਿੱਿੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ, ਜੋ ਆਰਰਥਕ 

ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਰਵਿੱਚ ਿਰਥਤ ਹੈ, ਿਾਰੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਨਰਪਿੱ ਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਦ ੇਰਵਵਹਾਰ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕਿਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਵਧਾਵੇਿਾ। ਨਵੰਬ੍ਰ 2019 ਰਵਿੱਚ, ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜ-ਿਾਲਾ ਵਰਕਪਲੇਿ ਡਾਈਵਰਰਿਟੀ ਐਡਂ ਇਨਕਲ ਜਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਐਡਂ ਵਰਕ ਪਲਾਨ (Workplace Diversity and 

Inclusion Strategy and Work Plan) ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿੱਧ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਿੰਿਠਨਾਤਮਕ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰ ਨ ੰ  ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਦ ੇ

ਮੌਰਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਦਿੱਿਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿੱਥੋਂ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਕਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਕਾਰਜਬ੍ਲ ਨ ੰ  
ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਹ ਪਰਰਤਿੱ ਰਿਆ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱਚ ਪਰਣਾਲੀਿਤ ਨਿਲਵਾਦ ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਾਡੀ 
ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਿਾਡੇ 
ਕੋਲ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਿੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਰਤੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਿਤੇ ਰਵਆਪਕ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇਿੀ, ਰਜਿ 

ਨਾਲ ਅਿੀਂ ਅਰਜਹੀਆਂ ਅਿਲੀ, ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਿਕਾਂਿੇ, ਜੋ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਪਰਣਾਲੀਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਮਦਦ 

ਕਰਨਿੀਆਂ।” 

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

“ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰਿੱਖੀ ਿੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਿਰਹਰਾਈ ਨਾਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਮਸ਼ਵਰਾ ਪਰਰਕਰਰਆ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮੁਿੱਚੀ ਪੰਜ-ਿਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ 

ਰਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ। ਬ੍ਲੈਕਨੌਰਥ ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ ਵਰਿੇ ਬ੍ਾਹਰਲੇ ਿੰਿਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਨਾਲ, 

ਇਹ ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤਵਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਵੇਿੀ ਅਤੇ ਇਿ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਅਮਲੀ ਰ ਪ ਦੇਣ ਲਈ 

ਮਾਹਰਾਂ ਦ ੇਨ ੈੱਟਵਰਕ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਰਵਤ ਕਰੇਿੀ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਲੈਕਨੌਰਥ ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ, ਇਿੱਕ ਰਵਆਪਕ ਖਾਲੀਪਨ - ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱਚ ਬ੍ਲੈਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱਚ ਨਿਲਵਾਦ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ 
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ਲਈ ਪਰਣਾਲੀਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਮਾਰਜਕ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇਲੈਵਲ ਨ ੰ  ਿਮਝਣ ਦਾ ਇਿੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬ੍ਲੈਕ ਪਰਰਤਭਾ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 
ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਯੋਿ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਬ੍ੇਜੋੜ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਿੱਿੇ ਦੀਆਂ 
ਿੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਬ੍ਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਿਰਵਨੇਥ ਚੈਪਮੈਨ (Gwyneth Chapman), ਿੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਡਂ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਰੇਰਿਜਮ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਅਿੀਂ, ਬ੍ਲੈਕਨੌਰਥ ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ ਦ ੇਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਿਤ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਦੀ ਿਮਿੱ ਰਿਆ ਨ ੰ  ਿਮਝਣ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵਿੱਚ 

ਬ੍ਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਤ ੇਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਭਾਵਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਰਤਿੱ ਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਦ ਜੀ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀ ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ, ਰਨਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਲੈਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਕਣ ਦੀ 
ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਰਵਿੱ ਚ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ 

ਦੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਵੇਿ ਹਾਿੱਲ (Wes Hall), ਫਾਊਂਡਰ, ਦ ਬ੍ਲੈਕਨੌਰਥ ਇਨਸ਼ੀਏਰਟਵ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ 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 ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਿਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਿੇ 

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

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