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ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੀਰੀਆਈ ਸਰਫਊਜੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰੀ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਿੀਰੀਆ ਸਵਿੱ ਚ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਸਨਰੰਤਰ ਸਵਵਾਦ ਤੋਂ ਭਿੱਜ ਰਹੇ 25,000 ਸਰਫਊਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੁਨਰ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿੰਘੀ ਿਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਵਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਿਾਂ ਿੁਰ  ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਮਤੇ ਨ ੰ  ਿਰਬਿੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਿ ਕੀਤਾ। 
 

ਸਿਟੀ ਨ ੰ  ਿ ਬਾਈ ਸਮਸਨਿਟਰੀ ਆਫ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿੇਫਟੀ ਐਡਂ ਕਰੈਕਿਨਲ ਿਰਸਵਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਿੀ – ਇਹ ਉਹ ਏਜੰਿੀ 
ਹੈ ਜੋ ਿ ਬੇ ਭਰ ਸਵਿੱ ਚ ਪੁਨਰ ਿਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਪਰਸਤਸਕਸਰਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਮਰਜੇਂਿੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਸਫਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਿੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵਿੱ ਚ, ਸਿਟੀ ਇਿ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਫਊਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਢੁਕਵੀਂ ਿਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿਮਰਥਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 
ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਿੁਰ  ਕਰੇਗੀ। 
 

ਮੇਅਰ ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਸਕਹਾ “ਅਿੀਂ ਉਹ ਮੁਿਕਲ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਫਊਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਿੁਰਿੱ ਸਖਅਤ ਿਥਾਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ੰਦਗੀ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਿੁਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਨਰ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿੱ ਿਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ।” 
 

ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ, ਵਿੀਸਲਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੱ ਧਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਿਨ ਪਰਾਪਤ 
ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਿਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਿਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪਰਦਰਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੰ  ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਿਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹਿੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱ ਿਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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 ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 
ਬਰਾਇਨ ਿਸਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਿੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca 
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