
 

 

 

1 ਫਰਵਰੀ, 2018 

ਰਰਵਰਸਟਨੋ ਦ ੇਭਰਵਿੱ ਖ ਬਾਰ ੇਜਾਣੋ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਕਲਿੱ ਬਹਾਊਸ (Riverstone Clubhouse) ਰਵਖੇ ਭਰਵਿੱ ਖੀ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਕਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਰਟੰਗ ਦਾ 
ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਰਬਲਰਡੰਗ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਣ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਰਸਟੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਬਲਕ ਿੱ ਲ ਨਵੇਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ (ਕੋਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ) ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਿੱਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਮੀਰਟੰਗ ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਦ ਪਰਹਰ ਬਾਅਦ 1-3 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ 
ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਕਲਿੱ ਬਹਾਊਸ, 150 ਡੋਨ ਰਮਨਾਕੇਰ ਡਰਾਈਵ (150 Don Minaker Drive) (ਮੈਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ (McVean Drive) ਅਤੇ ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ 
ਈਸਟ (Queen Street East)) ਰਵਖੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਫਿੱ ਟਨੈਸ ਕਮਰੇ, ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਥੈਰੇਰਪਉਰਟਕ ਪ ਲ ਵਾਲੀ ਇਿੱ ਕ ਅਿੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਤੈਰਾਕੀ 
ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸ ਆਗਤ ਹੈ, ਜਦਰਕ ਬਜ ਰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜੋਰ ਬਰੈਂਪਟਨ 
ਦੀ ਪ ਰਬ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਬਜ ਰਗ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਹਲਾਂ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਬਰਣਆ 
ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਨਵਾਂ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ (ਕੋਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ ਦਰਤੀ ਰ ਪ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਲਈ 
ਜਰ ਰੀ ਰਨਵਾਸ ਨ ੰ  ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਿੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜ ਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੇਲ (ਰਸਤੇ) ਰਸਸਟਮ ਮ ਹਿੱਈਆ 
ਕਰੇਗਾ। 

ਰਰਵਰਸਟੋਨ ਕਲਿੱ ਬਹਾਊਸ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Parks and Recreation 

Master Plan) ਨ ੰ  ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ 
ਆਧਾਰਰਤ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਿੱਕ ਮੌਜ ਦਾ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਨ ੰ  ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਰਸਟੀ ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਰਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 
ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਸ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ (ਕੋਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੰ ਚ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ 
ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਰਸਹਤਮੰਦ, ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।  

ਨਵੇਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਸੰਤ ਰ ਿੱ ਤ 2019 ਰਵਿੱ ਚ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ ਿੱ ਲਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਿੱ ਪਡੇਟਾਂ ਲਈ, 
www.brampton.ca/riverstone 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਰਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵਿੱ ਖ ਲਈ ਰਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਵਰਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਵਸ਼ਵ-ਰਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਰਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਰਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਜ ਰਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਰਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਰਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਰਬਰਅਨ ਸਰਟਿੱਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca  
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