
 

 

   

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

 

ਏ.ਐਮ.ਓ. 2022 ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਰ ੰਗ ਅਤ ੇਕਾਨਫਰੰਸ ਰ ਿੱ ਚ ਰਸ ੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ: 

 ਰਾਂਸਪਰੋ ਸ਼ੇਨ, ਰਸਹਤ ਅਤ ੇਭਰ ਿੱ ਖੀ ਖਸ਼ੁਹਾਲੀ ਲਈ ਰਹਮਾਇਤ 

ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ, ਓਨ ੈਰੀਓ (12 ਅਗਸਤ, 2022) – 14 ਤੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਤਿੱਕ, ਰਸ ੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ  ਿੱਲੋਂ ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਮੰਡਲ, 2022 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ 

ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ੀਜ (ਏ.ਐਮ.ਓ.) (2022 Association of Municipalities (AMO) ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਰ ੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ 
ਲ ੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਪੈ ਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) ਦੀ ਅਗ ਾਈ ਰ ਿੱ ਚ, ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਰਸ ੀ ਦੇ ਅਰਧਕਾਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ 

ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਮੁਿੱ ਰਦਆਂ ਬ੍ਾਰ ੇਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਰ ਿੱ ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਸ ੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। 

ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਰਸ ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ ਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਹਾਲੀ  ਿੱਲ  ਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਬ੍ਹਤਰ ਅਤੇ  ਿੱਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ੇਗਾ, ਰਸਹਤਮੰਦ, ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਮਉਰਨ ੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਰਬ੍ਹਤਰ  ਰਾਂਸਪਰੋ ਸ਼ੇਨ ਬ੍ਣਾਉਣਾ – ਮੌਜੂਦਾ ਸੇ ਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ, ਸ ਰ ੈਰਜਕ ਗਰੀਨ ਇੰਫਰਾਸ ਰਕਚਰ ਪਰੋਜਕੈ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਹਾਇਰ ਆਰਡਰ  ਰਾਂਰਜ਼  ਦਾ ਰ ਸਤਾਰ ਕਰਨਾ। 
• ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸਧੁਾਰ ਕਰਨਾ – ਕਰਮਉਰਨ ੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ  ਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ ਦੇ ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ ਅੰਤਰ 

ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਰਡੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। 
• ਅਰਥਚਾਰ ੇਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ਤੂ ਬ੍ਣਾਉਣਾ – ਰਸ ੀ ਦੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ  ੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਰਰ ਰਤਨ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ, ਉੱਚ-ਸੰਭਾ ਨਾ  ਾਲੇ ਰਨ ੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ 

ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੰਫਰਾਸ ਰਕਚਰ ਪਰਜੋੈਕ ਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਰਨਪ ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ। 
• ਜਲ ਾਯ ੂਕਾਰ ਾਈ ਅਤ ੇਸਰਥਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣਾ – ਜਲ ਾਯੂ ਕਾਰ ਾਈ ਸਬੰ੍ਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਣਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

 ਰਾਂਰਜ਼  ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ  ਰਾਂਸਪੋਰ ੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ  ਧਾਉਣਾ, ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਰਨਕਾਸੀਆਂ ਘ ਾਉਣਾ, ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱਥਾ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬ੍ਨ  ਰੀ ਕੈਨੋਪੀ ਨੰੂ ਬ੍ਹਾਲ ਕਰਨਾ। 
•  ਿੱਧ ਹਾਊਰਸੰਗ ਰ ਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ – ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰ ਆਪਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਊਰਸੰਗ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣਾ ਰਕ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 

ਸਸਤੇ ਘਰ ਰਮਲ ਸਕਣ,  ਿੱਧ ਹਾਊਰਸੰਗ ਰ ਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਾਊਰਸੰਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਹੀ ਪਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਕ ੇਹਾਊਰਸੰਗ 

ਰਕਫਾਇਤ ਰ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।  

ਰਸ ੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਿੱ ਥੇ (here) ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ। 

 ਹ ਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 25 ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਡੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਸਿੱ ਖ ੇ

ਗਏ ਸਬ੍ਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੋ ਮਰਹਕਰਮਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਸ਼ਾਲੀ 
ਭਾਈ ਾਲੀਆਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਮਉਰਨ ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੂਬ੍ ੇਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜ ੋਉਸਨੇ ਇਸ  ਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ 

ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਲਈ ਧੰਨ ਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ ਦੀ ਰ ਸ਼ਾਲ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ 
ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

- ਪੈ ਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸ ੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ  

“ਰਸ ੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ ਦਾ ਸ ਾਫ,  ਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਰ ੀ: ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ ਇਿੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ, ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ, 

ਇਸ  ਾਸਤੇ ਇਹ ਐਡ ੋਕੇਸੀ ਮੌਰਕਆਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰੋਜੈਕ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ 
ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਧ ਮਾਇਨੇ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਜ ੋਕੰਮ ਅਸੀਂ ਓਨ ੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲਕੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਭਰ ਿੱ ਖ ਰ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਹਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ 

ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨ ੀ ਲਈ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”  

- ਪਾਿੱਲ ਮੋਰਰਸਨ (Paul Morrison), ਇੰ ਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸ ਰਰੇ   ਅਫਸਰ, ਰਸ ੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪ ਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ 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 ਜਾਣੋ। 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਸ ੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ ਨ ਮਲ ੀਕਲਚਰਲ 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
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