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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਬੱ੍ਚਿਆ ਂਦੀ ਸਰੱੁਚਿਆ ਲਈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਵਧਾਈ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਨੇਡਾ (Parachute Canada) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਵੱਿ, ਚਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਚਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ 27 ਮਈ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮ 4:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੈਂਿੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Century Gardens Recreation Centre) ਚਵਿੇ 
ਮਸਤੀ ਭਰੀਆਂ, ਪਚਰਵਾਰਕ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਚਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ੂਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੌਕ ਕਲਾਇਚਬ੍ੂੰਗ 
ਕੂੰ ਧ (rock climbing wall) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬੱ੍ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਚਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਚਦੱਤਾ ਜਾ 
ਚਰਹਾ ਹੈ। 
 

ਕਈ ਭਾਈਿਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸੇਫ ਚਕਡਸ ਵੀਕ (Parachute Safe Kids Week), ਜੋ ਚਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ 
ਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਚਵੱਿ ਚਸਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਚਵਚਸਜ਼ (Brampton Fire and 

Emergency Services), ਐਨੀਮਲ ਸਰਚਵਚਸਜ਼ (Animal Services), ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਚਲਸ (Peel Regional Police), ਪੀਲ ਪਬ੍ਚਲਕ 
ਹੈਲਥ (Peel Public Health), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜ਼ਰਸ (Brampton Emergency Measures) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚਤਚਨਧੀ 
ਸੁਰੱਚਿਆ ਬ੍ਾਰੇ ਸੁਝਾਅ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।  
 
 

 “ਹਾਲਾਂਚਕ ਸਾਡੇ ਬੱ੍ਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਚਿਆ ਚਕਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਚਪਤਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ – ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ੍ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚਵਰਲੇ ਹੀ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਚਕ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਚਕਵੇਂ ਬ੍ਚਿਆ ਜਾਵੇ,” ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਚਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਕਹਾ “ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਵੱਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ 
ਅੂੰ ਤਰਚਕਚਰਆ ਵਾਲੇ ਤਰੀਚਕਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱ੍ਚਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰੱਿਣ ਚਵੱਿ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਚਸਹਤਮੂੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬ੍ਣਾਏ ਰੱਿਣ ਚਵੱਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।” 
 
 

ਇਹ ਸਾਲ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਸੇਫ ਚਕਡਸ ਵੀਕ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰਹੇ-ਗੂੰਢ ਹੈ, ਜੋ ਚਕ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਮੁਚਹੂੰ ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਟੀਿਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਿਾਚਰਆਂ ਅੂੰ ਦਰ 
ਬੱ੍ਚਿਆਂ ਚਵੱਿ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।  
 

ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਪਰੈਚਜ਼ਡੈਂਟ ਅਤੇ CEO ਲੁਇਸ ਲੋਗਨ (Louise Logan), ਨੇ ਚਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਿਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਬੱ੍ਿੇ ਬ੍ਾਹਰ ਚਨਕਲਣ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬ੍ਣਨ, 
ਪਰ ਅਸੀਂ ਿਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਚਕ ਉਹ ਇਹ ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਵੱਿ, ਿੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚਵੱਿ, ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁਰੱਚਿਆ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਮੱੁਿ 
ਤਰਜੀਹ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੂੰ  ਸਾਚਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਚਮਲ ਕੇ ਚਧਆਨ ਦੇਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਜ਼ੂੰ ਦਗੀ ਬ੍ਿਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਧੂੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।” 
 

ਸੇਫ ਚਕਡਸ ਵੀਕ ਚਕੱਕ ਆਫ (Safe Kids Week Kick-off) ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਵੇਰਚਵਆਂ ਲਈ, ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।  
ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਨੇਡਾ (Parachute Canada) ਅਤੇ ਸੇਫ ਚਕਡਸ ਵੀਕ (Safe Kids Week) ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
www.parachutecanada.org 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਪਰੈਾਸ਼ਟੂ ਬ੍ਾਰ:ੇ 
ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਚੈਰਟੀ ਹ ੈਜੋ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਣ ਚਵੱਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਦਾ ਅਸਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਰੋਕੀਆਂ 
ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸੱਟਾਂ ਬੱ੍ਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰ 1 ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥ-ਚਵਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਾਲ ਚਵੱਿ $27 ਚਬ੍ਲੀਅਨ ਦਾ ਿਰਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 
ਬ੍ੁਰੀ ਗੱਲ, ਹਰੇਕ ਨੌਂ  ਘੂੰ ਚਟਆਂ ਚਵੱਿ ਇੱਕ ਬੱ੍ਿ ੇਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਸੱਚਿਆ, ਚਗਆਨ ਅਤੇ ਅਚਧਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਚਜ਼ੂੰ ਦਗੀਆਂ ਬ੍ਿਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਟ-ਮੁਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚਨਰਮਾਣ 
ਕਰਨ ਚਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰ ਚਰਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ parachutecanada.org 'ਤੇ ਜਾਓ, Twitter 'ਤੇ ਸਾਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਜਾਂ Facebook 'ਤੇ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।  
 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਵੱਿ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਚਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਵਚਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਚਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਿ-ਵੱਿ ਨਸਲੀ ਚਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਚਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਚਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਚਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਚਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਚਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਚਵੱਿੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਿ ਚਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਚਵੱਿ ਿਚੋਲਹਆ ਚਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਸਚਵਕ ਹਸੋਚਪਟਲ, ਚਵਚਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਚਸਸਟਮ ਦਾ ਚਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਚਮਉਚਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚਵੱਿੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ਐਂ
ਚਡਰਆ ਚਪਉਨੋ (Andrea Piunno) 

     ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਚਮਉਚਨਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

     ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ      

647.776.5134|apiunno@parachutecanada.org 
 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਚਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਚਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.parachutecanada.org/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
file:///C:/Users/nstogdil/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6ECLCASA/apiunno@parachutecanada.org
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

