
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟ ੂਕਲੋੀਸ਼ਨ! 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (13 ਮਈ, 2022) –  ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇਕਨੋੋਰਮਕ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ ਆਰਫਿ (ਈ.ਡੀ.ਓ.) (Economic Development 

Office) (EDO), ਬ੍ੁਿੱ ਧ ਾਰ, 18 ਮਈ ਨੰੂ, ਸ਼ਾਮ 6  ਜ ੇਤੋਂ ਰਾਤ 10  ਜ ੇਤਿੱਕ, ਦ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (The Rose Brampton) ਰ ਖ,ੇ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ 

ਕੋਲੀਸ਼ਨ (Countdown to Collision) ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿੈ। 
 

ਟੋਰੋਂਟੋ ਰ ਿੱ ਚ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਿ (Collision Conference) ਦੀ ਰਤਆਰੀ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ  ਜੋਂ ਚੁਰਿਆ 

ਰਿਆ ਿੀ, ਜ ੋ20 ਤੋਂ 23 ਜੂਨ ਤਿੱਕ ਟੋਰੋਂਟੋ ਰ ਿੱ ਚ ਕਾਨਫਰੰਿ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ, ਿੋਚ-ਰ ਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕ ਈਕੋਰਿਿਟਮਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਲਆਉਿ ਲਈ, 

ਰ ਅਕਤੀਿਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰੇਿਾ।  
 

ਇਿ ਮੁਫਤ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ ਕਲੋੀਸ਼ਨ (Countdown to Collision) ਕਾਰਜਕਰਮ ਰ ਿੱ ਚ, ਆਈਜ਼ੈਕ ਓਲੋਓਲਾਫ ੇਜੂਨੀਅਰ (Isaac Olowolafe 

Jr.) ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿਾਈਡ ਚੈਟ ਿੋ ੇਿੀ ਅਤੇ  ੇਿ ਿਾਿੱਲ (Wes Hall)  ਿੱਲੋਂ ਮੁਿੱ ਖ ਬ੍ਲੁਾਰਾ ਿ ੋੇਿਾ, ਉਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਰਰਿੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਟਾਰਟ-

ਅਪ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨ ੈੱਟ ਰਰਕੰਿ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿੇਾ।  

ਆਈਜ਼ੈਕ ਓਲੋਓਲਾਫੇ ਜੂਨੀਅਰ (Isaac Olowolafe Jr.), ਡਰੀਮ ਮੇਕਰ  ੈਂਚਰਿ (ਡੀ.ਐਮ. ੀ.) (Dream Maker Ventures) (DMV) ਦੇ 

ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਰਟਨਰ ਿਨ। ਇਿ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ  ੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ ਿੈ। ਉਿ ਅ ਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਰੀਅਲ ਇਿਟੇਟ ਉੱਦਮੀ, ਏਜਂਲ ਰਨ ੇਸ਼ਕ ਅਤੇ 

ਿਮਾਜ ਿੇ ਕ  ੀ ਿਨ।  ੇਿ ਿਾਿੱਲ (Wes Hall), ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਕਾਉਂਰਿਲ ਆਫ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਲੀਡਰਿ ਅਿੇਂਿਟ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਰਿਿਟੇਰਮਕ ਰਰੇਿਜਮ 

(Canadian Council of Business Leaders Against Anti-Black Systemic Racism) ਅਤੇ ਬ੍ਲੈਕਨੌਰਥ ਇਨਸ਼ੀਏਰਟ  

(BlackNorth Initiative) ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਿਨ। ਿਾਿੱਲ, ਡਰਿੈਨਿ ਡੇਨ (Dragon’s Den) ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਨ ੇਂ ਮੈਂਬ੍ਰ  ੀ ਿਨ ਅਤੇ ਮਰਜਰਿ 

ਅਤੇ ਐਕ ੀਰਜਸ਼ਨਿ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਿੀ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਿਾਰਤ, ਡੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਰ ਿੱ ਖੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਿਨ।   

ਕੋਲੀਸ਼ਨ (Collision), ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (North America) ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਧ ਰਿੀ ਟੈਕ ਕਾਨਫਰੰਿ ਿੈ, ਇਿ “ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ 
 ਧੀਆ ਿਪੀਕਰਾਂ”, ਟੈਕ ਦੀਆਂ ਮੁਿੱ ਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੌਪ ਮੀਡੀਆ ਨੰੂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਰਲਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਤੀਜੀ  ਾਰ ਿੈ, ਜਦੋਂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲੋਬ੍ਲ 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਲ ੇਿੀ। 2021 ਰ ਿੱ ਚ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ ਆਰਫਿ ਨੇ  ਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ) ਕਾਨਫਰੰਿ ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਰਲਆ ਿੀ, ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ 

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ (Brazil) ਤੋਂ ਭਾਰਤ (India) ਤਿੱਕ, 141 ਦੇਸ਼ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 38,000 ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ 1,200 ਿਟਾਰਟ ਅਪਿ ਦੇ ਿਾਮਹਿ,ੇ ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ (Innovation District) ਨੰੂ ਉਜਾਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਲੋਬ੍ਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਿਾਮਹਿੇ, 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ BHive (Brampton BHive) ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 2019 ਰ ਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਰਲਿਬ੍ਨ, ਪੁਰਤਿਾਲ (Lisbon, Portugal) ਿਏ ਅਤੇ 

 ੈਬ੍ ਿਰਮਟ (Web Summit) ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਿਾ ਰਲਆ, ਰਜਿ ਰ ਿੱ ਚ ਉਿਨਾਂ ਨੇ, ਿਲੋਬ੍ਲ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰਿਟੀ ਦੇ ਬ੍ਜੇੋੜ ਰਨ ੇਸ਼ ਮੌਰਕਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਿਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, 
70,000 ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਜ ਨਾਓ” ਬ੍ਾਰੇ ਦਿੱ ਰਿਆ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ! 18 ਮਈ ਨੰੂ ਦ ਰੋਜ਼ ਰਥਏਟਰ ਰ ਖ ੇਮੁਫਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰ ੋ(Register 

here)। ਕਲੋੀਸ਼ਨ 2022 ਰ ਿੱ ਚ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, investbrampton.ca/collision-2022 ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਨੋ ਸ਼ੇਨ ਮਬੋ੍ਾਈਲ (Brampton Innovation Mobile) 

ਈ.ਡੀ.ਓ. ਿਟਰੀਟਿ ਤੇ ਆ ਰਰਿਾ ਿੈ! ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਇਿੱਕ ਨ ੀਂ, ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਦੀ ਬ੍ਿੱਿ 

ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁਿੱ ਕਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿੈ, ਜ ੋਨਾ ਰਿਰਫ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਟਾਰਟ ਅਪਿ, ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ 

 ਿੀਰਲਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਰ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ, ਬ੍ਲਰਕ ਲੋਕਲ ਆਊਟਰੀਚ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਰ ਿੱ ਚ  ੀ ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ। 

ਿ ਾਲੇ 

“ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰ ੂਿੋ ਰਰਿਾ ਿੈ! ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਫਲਤਾਪੂਰਬ੍ਕ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਾਲ  ੀ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ 

ਇਿ ਰਦਖਾਉਿ ਲਈ ਰਤਆਰ ਿਾਂ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਿੈ। ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ  ਿੱਡਾ ਟੈਕ ਿਬ੍ ਬ੍ਿਨ  ਿੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਿੱ ਿੇ  ਧ ਰਿੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ 
ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਦੂਜਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਿਾਲ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਲਈ, ਚੁਿ ੇਿਏ ਛੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿੋਿ ਤੇ ਿਨਮਾਰਨਤ ਮਰਿਿੂਿ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ, ਰਜਿੱ ਥੇ – ਿਾਡੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਰਡਿਰਟਰਕਟ ਅਤੇ BHive  ਰਿੇ  ਿੀਰਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ – ਿਾਡੇ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਿਟਾਰਟ ਅਪਿ 

 ਧ-ਫੁਿੱਲ ਿਕਦ ੇਿਨ। ਮੈਂ ਿਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਲਾਿ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਭਰ ਿੱ ਖ ਨੰੂ ਲੈ ਕ ੇਪਰੇਰਰਤ ਿਿੋ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਰ ਿੱ ਚ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਿ ਲਈ ਰਤਆਰੀ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰ।ੋ” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖ ਿਮਾਿਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰ ਿੱ ਚ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਿਾ ਰਿਤਾ ਬ੍ਿਾ ਰਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਇਿੱ ਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ 

ਰੁਕ ਰਿੇ ਿਨ, ਰਕਉਂਰਕ ਇਿ ਨ ੀਨਤਾ, ਰ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਰਕਆਂ ਲਈ ਜਿਹਾ ਿੈ। ਅਿੱਜ ਿੀ ਆਪਿੀਆਂ ਮੁਫਤ ਰਟਕਟਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ੋਅਤੇ  ੇਿ ਿਾਲ, ਆਈਜ਼ੈਕ 

ਓਲੋਓਲਾਫੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਪਿ ੇਿੀ ਿਟਾਰਟ-ਅਪ ਿੁਪਰਿਟਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਰੇਰਤ ਿੋ ੋ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਰ ਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5;  ਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ,  ੇਿ ਿਾਿੱਲ, ਆਈਜ਼ੈਕ ਓਲੋਓਲਾਫੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਟੂ ਕਲੋੀਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਿ ਿੈ। 
ਿਾਡਾ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਡ ਲੈਪਮੈਂਟ ਆਰਫਿ, ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਇਿ ਰਦਖਾਉਿ ਲਈ ਰਤਆਰ ਿੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਉੱਦਮ ਿਬੰ੍ਧੀ ਥਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ  ਿੱਡਾ ਰਖਡਾਰੀ ਿੈ ਅਤੇ 

ਕੋਲੀਸ਼ਨ 2021 ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਿ ਦੇਖਿ ਲਈ ਬ੍ੇਿਿੱ ਦ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ ਰਕ ਇਿ ਿਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਰ ਿੱ ਚ ਕੀ ਿ ੋੇਿਾ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਿ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ  ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਿਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਿ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਿੇ 
 ਧਾਉਿ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋ ੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਿੋ। 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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