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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ ਵਾਟਰ ਸਮਾਰਟ (Water Smart®) ਅਵਾਰਡ ਮਮਮਲਆ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰਧਤ ਸੁਰੱਮਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਮਸੱਮਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲਾਈਫਸੇਮਵੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (Lifesaving Society) - ਓਨਟੈਰੀਓ 

ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 2015 ਵਾਟਰ ਸਮਾਰਟ (Water Smart®) ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਮਨਤ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨ ੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ 
ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਮਟੂੰਗ ਮਵਿੇ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਸੀ। 
 

ਵਾਟਰ ਸਮਾਰਟ (Water Smart®) ਅਵਾਰਡ ਲਾਈਫਸੇਮਵੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬ੍ਰ (Affiliate Member) ਨ ੂੰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਮਵੱਚ ਡੱੁਬ੍ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬ੍ਾਰੇ 
ਮਸੱਮਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਮਹਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨ ੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਮਮਲਆ ਹੈ। 
 
ਲਾਈਫਸੇਮਵੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਬ੍ਮਲਕ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬ੍ਾਰਬ੍ਰਾ ਬ੍ਾਇਰਸ (Barbara Byers) ਨੇ ਕੱਲਹ  ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮਵਿੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਦਾ 
ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤ ੇਮਨਵਾਸੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰਧਤ ਸੁਰੱਮਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਮਸੱਮਿਆ ਦੇਣ ਮਵੱਚ ਮਸਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਅਤ ੇਸਮਰਪ੍ਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 
 
ਬ੍ਾਇਰਸ (Byers) ਕਮਹੂੰਦੇ ਹਨ, “ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰਧਤ ਸੁਰੱਮਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਪ੍ਮਹਲਕਦਮੀ, ਇੱਕ ਮਟਕਾਊ ਯੋਜਨਾ, ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆਾਂ, 
ਸਮਹਯੋਗ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਡੱੁਬ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਵਲੱਿਣ ਤਰੀਕਾ ਹ।ੈ” 
 
2015 ਮਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਮਵੱਚ ਮਕਸ਼ੋਰਾਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਲਗਾਾਂ ਨ ੂੰ ਲਾਈਫਸੇਮਵੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ "ਸਮਵਮ ਟ  ਸਰਵਾਈਵ" (Swim to Survive) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਮੂੰਗ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਵਾਲੀ ਪ੍ਮਹਲੀ ਮਮਉਂਮਨਮਸਪ੍ਲਟੀ ਬ੍ਣ ਗਈ। "ਸਮਵਮ ਟ  ਸਰਵਾਈਵ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਫਤ ਹਨ, ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ ਮਵੱਚ ਮਡੱਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬ੍ਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਮਸਿਾ ਕੇ ਮਜ਼ੂੰਦਗੀ 
ਬ੍ਚਾਉਣ ਮਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੂੰਬੇ੍ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕ ਲਾਾਂ ਦੇ ਮਾਮਧਅਮ ਨਾਲ ਗਰੇਡ 3 ਅਤ ੇ7 ਦੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਕਸ਼ੋਰ ਅਤ ੇਬ੍ਾਲਗ ਮਸਟੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ www.brampton.ca ਦੇ ਮਾਮਧਆਮ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮਵੱਚ "ਸਮਵਮ ਟ  ਸਰਵਾਈਵ" (Swim to Survive) 
14+ ਲਈ ਨਾਮ ਰਮਜਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਮਵੱਚ ਵੀ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰਧਤ ਸੁਰੱਮਿਆ ਨ ੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹ,ੈ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਸਮਰ ਕੈਂਪ੍, ਤੈਰਨਾ ਮਸੱਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਤ ੇਸਕੇਮਟੂੰਗ ਦੇ 
ਲੈਸਨਾਾਂ ਮਵੱਚ ਆਈਸ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰਧਤ ਸੁਰੱਮਿਆ ਸੁਨੇਹੇ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਸਕ ਲ ਮਵਚਲਾ “ਮਫਟ ਮਕੱਡਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ” (Fit Kids and Water Works) 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੂੰਦਰੁਸਤੀ, ਪ੍ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰਧਤ ਸੁਰੱਮਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱ੍ਮਚਆਾਂ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਦਾ ਹੈ। 
 
ਲਾਈਫਸੇਮਵੂੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡੱੁਬ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ, ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਪ੍ ਰਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮਸਿਲਾਈ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਮਾਰਟ (Water Smart®) ਜਨਤਕ ਮਸੱਮਿਆ, ਡੱੁਬ੍ਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਜ, ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰਧਤ ਸੁਰੱਮਿਆ ਪ੍ਰਬ੍ੂੰਧਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ੂੰਦਗੀ ਬ੍ਚਾਉਣ 
ਵਾਲੀ ਿੇਡ ਦੇ ਮਾਮਧਅਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ੂੰਦਗੀਆਾਂ ਬ੍ਚਾਉਂਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬ੍ੂੰਧਤ ਸੱਟਾਾਂ ਨ ੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 1,000,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ 
ਤੈਰਾਕੀ, ਮਜ਼ੂੰਦਗੀ ਬ੍ਚਾਉਣ, ਮਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਮਿਆ ਅਤ ੇਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਮਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਮਵੱਚ ਨੌਵਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਮਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਵਮਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਸੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਬੋ੍ਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਨਸਲੀ ਮਪ੍ਛੋਕੜਾਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਮਨਵਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਮਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਮਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਮਵਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧੁਮਨਕ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ 
ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਮਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਮਵੱਚ ਿੋਮਲਹਆ ਮਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਸਮਵਕ ਹੋਸਮਪ੍ਟਲ, ਮਵਮਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਮਸਸਟਮ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਮਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਮਮਉਮਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ 
ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 
 
 

 

 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪ੍ਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਮਡਲ (Natalie Stogdill) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 
ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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