
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

ਰਿਟੀ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਤ ੇਿਤੰੁਤਰ ਬਾਹਰਲੀ ਤੀਜੀ-ਰਿਰ 

ਿਮੀਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਗੇੀ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਮਈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਐਟਂੀ-ਨਿਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜੱਥੇ ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀ, ਆਪਣੀ ਿਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਿਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿੰਪੰਨ ਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ। 

ਰਪਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਰਿਟੀ ਰਵਿ ੇਬਲੈਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਰਵੱਚ ਿੁਤੰਤਰ ਿਮੀਰਿਆ (independent review into the experiences 

of Black employees at the City) ਦੇ ਨਤੀਰਜਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ (Council Workshop) ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਟਾਊਨ 

ਹਾਲ (Employee Town Hall) ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪੱਿਪਾਤੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੈਕਰਟਿਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਿਕੋਪ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰਰਕਰਰਆਵਾਂ, ਪਾਲਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤੀਜੀ-ਰਿਰ ਿਮੀਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਵਲੀਅਮ ਐਚ.ਆਰ. ਲਾਅ (Williams HR Law) ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਰਿਆ ਹੈ, ਰਜਿ ਉੱਤੇ ਪਤਝੜ 

2020 ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। ਇਹ ਿਮੀਰਿਆ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਦੇ ਪਰਤੱਿ, ਅਪਰਤੱਿ, ਤੀਬਰ ਅਤੇ 

ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਪੱਿਪਾਤ ਅਤੇ ਅਰਭਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਬੰਿ ਰਵੱਚ ਕੀਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਰਨਰੀਿਣਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਿੀ। 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਰਵਊ ਅਤੇ ਿਬੰਰਿਤ ਦਿਤਾਵਜੇਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ, ਰਵਲੀਅਮ ਐਚ.ਆਰ. ਲਾਅ ਨੇ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਰਵੱਚ 

ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਨਾਲ ਿਬੰਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਰਨਰੀਿਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 26 ਮੱੁਿ ਰਨਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢੇ। ਇਹ 

ਰਨਸ਼ਕਰਸ਼, ਹੇਠਾਂ ਰਲਿੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਹਠੇ ਰਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ: 

• ਨਿਲ ਿਬੰਿੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ 
• ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਿਬੰਿੀ ਮਾਹਲੌ ਅਤੇ ਿੱਰਭਆਚਾਰ 

• ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਿਣ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੈਕਰਟਰਿਜ 

• ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਿਮੈਂਟ 

• ਈ.ਡੀ.ਆਈ. (EDI) ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਿੀਆਂ 

• ਮੌਜੂਦਾ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ 

• ਪਛਾਣ-ਅਿਾਰਰਤ ਡੇਟੇ ਦਾ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ (Equity Office) ਅਤੇ ਰਹਊਮੈਨ ਰਰਿੋਰਰਿਜ (Human Resources) ਰਡਵੀਜਨਾਂ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਿਟਾਫ ਨਾਲ 

ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਵਕਾਿ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣ ਵਾਿਤੇ, ਰਿਟੀ ਰਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਨਿਲਵਾਦ ਤੇ ਰਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਟਰਨਲ ਿਟੇਕਹਲੋਡਰਾਂ ਨੰੂ ਿਮੂਰਹਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰ ੇਿੂਰਚਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।  
 

ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ ਦ ੇਬਾਰ ੇਰਵੱਚ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਇੱਕ ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਪਰਾਇਰਟੀ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜਕੈ ਹੈ, ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਿਦੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਨੰੂ ਿੇਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਿੰਬਰ 2020 ਰਵੱਚ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ, ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ 
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ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਿਾਰ ੇਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਨਰਪੱਿ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ 
ਲਈ ਇੱਕਿਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਵਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੂਨ 2020 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਬਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰਬੇੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ 

ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ (Black African and Caribbean Social, Cultural Economic Empowerment and Anti-Black Racism 

Unit) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿੀ। ਉਿਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਨਿਲਵਾਦ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਪਰਤੀ ਰਿਟੀ ਦੀ 
ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ ਨੰੂ, ਬਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 

ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਤਾਵ ਪਾਿ ਕੀਤਾ।  

ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, Brampton.ca ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਰਿਟੀ ਰਵਿ ੇਿਾਡੇ ਿਾਰ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਵੱਚ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਹਾਂ। ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਤੇ ਿੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ-ਰਿਰ ਿਮੀਰਿਆ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ੇਨ 

ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਾਨੰੂ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਰਲਆਉਣ ਵਾਿਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ ਅਿੀਂ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਿਾਰਰਆਂ ਨਾਲ ਰਨਰਪੱਿ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਂਗੇ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

“ਬਰੈਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਰਹਲੀ ਬਲੈਕ ਮਰਹਲਾ ਵਜੋਂ, ਮੈਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਿਟਾਫ ਅਤੇ 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਵਾਿਤੇ, ਇੱਕ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ, ਐਟਂੀ-ਨਿਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੱੁਕ ਰਹੀ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਤੀਜੀ-ਰਿਰ ਿਮੀਰਿਆ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਭਾਵੇਂ ਰਿਟੀ ਨੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਲਵਾਦ ਤੇ ਰਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਰਦੱਤਾ 
ਹੈ, ਰਫਰ ਵੀ ਿਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਿਟਾਫ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਪਰਣਾਲੀਗਤ 

ਪੱਿਪਾਤ ਤੇ ਰਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਿਾਡੀ ਕਾਰਜ ਯਜੋਨਾ ਦੇ ਰਵਕਾਿ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਮਾਹਲੌ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।”   

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

“ਜਦੋਂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿ ੇਬਲੈਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਿੀਂ ਿੁਣਨ, ਰਿੱਿਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜੀ-ਰਿਰ ਦੀ ਿਮੀਰਿਆ, ਿਾਡੇ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਿਬੰਿੀ ਿੱਰਭਆਚਾਰ ਤੇ ਰਿਆਨ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਪਸ਼ਟ ਰਿਤਾ ਹ।ੈ 
ਇੱਕ ਿੰਗਠਨ ਵਜੋਂ, ਰਜਿ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਅਿੀਂ ਿੇਵਾ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਉਿਦੇ ਰਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੰੂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣਾ 
ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਰਜਹਾ ਮਾਹਲੌ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਂਗੇ, ਰਜੱਥੇ ਿਾਰ ੇਰਵਅਕਤੀ ਵਿਣ-ਫੁੱਲਣ।” 

- ਪਾਲੱ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰਰੇਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ    

“ਮੈਂ ਿਟਾਫ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਜਿਨੇ ਇਿ ਤੀਜੀ-ਰਿਰ ਿਮੀਰਿਆ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੱਤਾ। ਇਿ ਿਮੀਰਿਆ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਿਮੂਰਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿੱਚਾਈ ਦੱਿਣ ਦੀ ਰਹੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਜ ੋਰਬਹਤਰ ਭਰਵੱਿ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਿਰਥਤੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਿਾਡੇ ਇਕਰਵਟੀ 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/equity-office/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਆਰਫਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹ ੇਿੰਗਠਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਾਂਗੇ, ਜ ੋਐਟਂੀ-ਨਿਲਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਹਲੌ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਪਰਤੀ, ਿੁਿਾਰ ਦੇ ਿੇਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਰਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ 

ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗਾ।” 

- ਰਮਸ਼ੇਲ ਬਰਨ (Michele Byrne), ਮੈਨੇਜਰ, ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

“ਿਾਨੰੂ ਮਾਣ ਮਰਹਿੂਿ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਿਾਨੰੂ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਦੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਬਲੈਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੇ ਿਾਿ ਫਕੋਿ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਿਮੀਰਿਆ ਕਰਕ,ੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਵਰਕਪਲੇਿ ਡਾਇਵਰਰਿਟੀ ਐਡਂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਿਟਰੈਟਜੀ ਐਡਂ ਵਰਕ ਪਲਾਨ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਰਮਰਲਆ। ਿਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ੁਰ ੂਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣ ੇਕਾਰਜਿਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟਂੀ-ਬਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਪੱਿਪਾਤ ਅਤੇ 

ਅਿਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਜ ੇਰੂਪਾਂ ਤੇ ਰਿਆਨ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਿਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਿਾਉਣ ਰਵੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਉੱਨਤੀ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਆਦਾਤਰ 

ਿਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਿਦੇ ਇਕਰਵਟੀ ਆਰਫਿ ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਿਟਾਫ ਨਾਲ ਿਬੰਰਿਤ। ਰਜਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਅਤੇ ਿਟਾਫ, ਿਾਡੀ ਪਰਰਕਰਰਆ 

ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਇੋਆ, ਉਹ ਿਾਨੰੂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਿਟੀ ਇਿ ਗਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਿਾਡੀਆਂ ਰਿਫਾਰਰਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜ ੋਇਿਨੇ ਿਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਵੱਿ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 

ਵਾਲਾ ਕਾਰਜਿਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਤਾਰਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਲਈ ਿਾਡੀ ਫਰਮ ਤੇ ਭਰੋਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਅਿੀਂ 
ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਈ.ਡੀ.ਆਈ. ਿਫਰ ਰਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿ ਰਹੀ ਹੈ।” 

- ਲੌਰਾ ਰਵਲੀਅਮਿ (Laura Williams), ਰਵਲੀਅਮਿ ਐਚ.ਆਰ. ਲਾਅ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਿਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 
ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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