
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਏੋਨਾ ਸਨੈਟਸੋ ਨ ੰ  ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਬ੍ਰੋਡ ਰ ਿੱ ਚ ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਚਰੁਿਆ ਰਿਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਜ ਨ, 2022) – ਅਿੱਜ ਆਪਿੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਰਟੰਿ (Annual General Meeting) ਰ ਿੱ ਚ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਰਡਅਨ 

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ (ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ.) (Federation of Canadian Municipalities) (FCM) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ 

ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos) ਨ ੰ , 2022 ਤੋਂ 2023 ਤਿੱਕ ਇਿੱਕ-ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਚੁਰਿਆ 

ਰਿਆ ਹੈ। 
 

ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. (FCM), 1901 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅ ਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2,000 ਤੋਂ 
 ਿੱਧ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ ੋਸਾਰ ੇਕੈਨੇਡਾ  ਾਸੀਆਂ ਦੀ 90 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਰਡਅਨ 

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਸ਼ੋਅ (Trade Show), 2 ਤੋਂ 5 ਜ ਨ ਤਿੱਕ ਹਾਈਰਬ੍ਰਡ ਫੌਰਮੈਟ ਰ ਿੱ ਚ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸੀ। 
ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ, ਟ ਿੈਦਰ ਫਾਿੱਰ ਰਰਕ ਰੀ (Together for Recovery) ਹੈ, ਰਜਸ ਰ ਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ  ਾਲੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਚਾਲਕਾਂ 
 ਜੋਂ, ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਭ ਰਮਕਾ ਨ ੰ  ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਿਾਇਆ ਰਿਆ। 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਰ ਿੱ ਚ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖ ੇਕੰਮਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ (Federal Government) ਤੋਂ 
ਸਰਹਯੋਿ ਅਤੇ ਫੰਰਡੰਿ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਸੀ: 

• ਰਬ੍ਹਤਰ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਬ੍ਿਾਉਿ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ; 
• ਸਰਿਰਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਿ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਥਰ ਫੰਰਡੰਿ; 

• ਜਲ ਾਯ  ਸਬੰ੍ਧੀ ਬ੍ਦਲਾਅ ਿਰਰਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਥਰਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਿੇ  ਧਾਉਿ ਲਈ ਰਨ ੇਸ਼; ਅਤੇ, 

• ਆਰਰਥਕ ਰ ਕਾਸ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਾਧ ੇਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ੇਸ਼  

 

ਰਸਟੀ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਬ੍ਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਿਕਾਰੀ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ  ਬੈ੍ਸਾਈਟ (City of Brampton’s website) ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ। 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਪ ਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ ਜੀ ਟਰਮ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰਕੈਟਰਸ  ਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਿਿੱਲ 

ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਰ ਖ ੇਅਸੀਂ, ਰ ਚਾਰਾਂ ਨ ੰ   ਿੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਅਰਥਚਾਰਰਆਂ ਰ ਿੱਚ ਬ੍ਦਲਿ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਰਜੰ਼ਦਿੀਆਂ ਦੇਿ ਲਈ, ਭਾਈ ਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  
ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਬ੍ਿਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਿ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਾਂਿੀ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਿਾਉਿਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖੇਿਾ ਰਕ ਸਾਡੀ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰ ਿੱ ਚ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਅਤੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  
ਅਿੱ ਿੇ  ਧਿ ਲਈ ਰਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਰਥਰ, ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਅਤੇ ਰਬ੍ਹਤਰ ਭਰ ਿੱਖ ਬ੍ਿਾ ੇਿਾ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/city-hall/relations/Pages/Welcome.aspx


 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ  ਿੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੈਨਟੋਸ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ, ਐਫ.ਸੀ.ਐਮ. ਬ੍ੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰਕੈਟਰਸ  ਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਿੇ 
ਜਾਿ ਤੇ  ਧਾਈ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਰਕ ਰੋਏਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਰਸਲ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਿੇ  ਧਾਉਿਾ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਖੇਿੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਿਾ ੇਿੀ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅ ਾਜ਼ ਸੁਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”  

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਿ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਿਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਿ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਿੇ 
 ਧਾਉਿ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

