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ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਧਰਤੀ ਸਿਵਿ (ਅਰਥ ਡਅੇ) ਮਨਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਧਰਤੀ ਸਿਵਿ (ਅਰਥ ਡੇਅ) 2016 ਅਤੇ ਇਿਿੇ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪ੍ੀ ਸਵਸ਼ੇ “ਧਰਤੀ ਲਈ ਰ ੁੱ ਖ” (Trees for the 

Earth) ਨ ੂੰ  ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਇਿ ਵੀਕਏਡਂ ਰ ੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਿੇ ਿੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਪ੍ਰਲੈ, ਿਵੇਰ ੇ10 ਤੋਂ ਿ ਪ੍ਸਹਰ 2 ਵਿੇ ਤਕ 

ਟੇਰਾਮੋਟੋ ਪ੍ਾਰਕ (ਕਵੀਨ ਿਟਰੀਟ ਵੈਿਟ ਅਤੇ ਸ ੂੰਗਕ ਜ਼ੀ ਰੋਡ) [Teramoto Park (Queen Street West and Chinguacousy 

Road)] 

ਕਰੈਸਡਟ ਵੈਲੀ ਕੋਨਿਰਵੇਸ਼ਨ (Credit Valley Conservation) ਿੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵੁੱ   ਰ ੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣੇ, ਿਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ ਥ ਅਤੇ ਮ ਫਤ 
BBQ 
 

ਐਤਵਾਰ, 24 ਅਪ੍ਰਲੈ, ਿਵੇਰ ੇ10 ਤੋਂ ਿ ਪ੍ਸਹਰ 12 ਵਿ ੇਤਕ 

ਹੈਰੀਿਨ ਵੈਲੀ (ਬ੍ੈਲ ੇਜ਼ ਟਰੇਲ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 50) [Harrison Valley (Bellchase Trail and Highway 50)] 

ਰ ੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣੇ - ਟੋਰੋਂਟੋ ਰੀਿਨ ਕੋਨਿਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਸਰਟੀ (Toronto Region Conservation Authority) ਿੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਵੁੱ   

 

ਇਹਨਾਂ ਰ ੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਿੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿੇ ਿਮਰਥਨ ਸਵੁੱ  , ਸਿਟੀ ਨ ੂੰ  ਟੀਡੀ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ ਸਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ (TD Friends of the 

Environment), ਿੋ ਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਸਵੁੱ   ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਿਬ੍ੂੰ ਧਤ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟਾਂ ਲਈ ਧਨ ਿੇਣ ਵਾਲੀ ਇੁੱ ਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ੈਸਰਟੀ ਹੈ, ਤੋਂ 
$5,500 ਿੀ ਗਰਾਂਟ ਸਮਲੀ ਹੈ। ਇਿ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵੁੱ   250 ਅਤੇ 300 ਿੇ ਸਵ ਕਾਰ ਰ ੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈ੍ਿਾ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਕਰਾਇਆ 
ਿਾਵੇਗਾ। 
 

ਅਰਥ ਡੇਅ ਨੈਟਵਰਕ (www.earthday.org) ਨੇ ਅਰਥ ਡੇਅ 2020 ਤੁੱ ਕ 7.8 ਸਬ੍ਲੀਅਨ ਰ ੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਿਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਿੋ ਸਕ 
ਇਿ ਗਰਸਹ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਇੁੱਕ ਰ ੁੱ ਖ ਿੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਹੈ। ਿੂੰਗਠਨ ਿੇ ਅਨ ਿਾਰ, 192 ਿੇਸ਼ਾਂ ਸਵੁੱ   ਇੁੱਕ ਸਬ੍ਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਲੋਕ ਅਰਥ 
ਡੇਅ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਵੁੱ   ਭਾਗ ਲੈਂਿੇ ਹਨ, ਿੋ ਇਿ ਨ ੂੰ  ਿ ਨੀਆ ਭਰ ਸਵੁੱ   ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡਾ ਨਾਗਸਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਣਾਉਂਿਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਿੇ ਰ ੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਿੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਵੁੱ  ੋਂ ਇੁੱ ਕ ਲਈ ਨਾਮ ਿਰਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਿਤੇ, ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 905.874.2148 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ 
kelly.walker@brampton.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਿੋ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/parks 'ਤੇ ਿਾਓ।    
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੁੱ   ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੁੱਿੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੁੱ ਧ ਹੈ ਿੋ 89 ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਨਿਲੀ ਸਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਿਰਸਸ਼ਤ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਿੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇੁੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਿੀਆ ਂਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਿੀਆ ਂਆਧ ਸਨਕ ਿਹ ਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਿੀਆ ਂਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੁੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਿਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੁੱ  ੋਂ ਇੁੱ ਕ ਤਕ ਪ੍ਹ ੂੰ   ਸਮਲਿੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੁੱ   ਖੋਸਲਿਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹੋਿਸਪ੍ਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ 
ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਿਾ ਸਹੁੱਿਾ ਹੈ, ਿੋ ਸਕ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡ ੇਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪ੍ਤਾਲਾਂ ਸਵੁੱ  ੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 

 

 

 
   

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪ੍ਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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