
 

 

 

16 ਨਵੰਬਰ, 2018 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਉਮਰ-ਅਨੁਕਲੂਿਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਬਾਰ ੇਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਦਓ 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – 36.5 ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਿ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ (Canada) ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਿੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਿੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਲਿਰਾਂ ਲਵੱਚੋਂ 
ਇੱਕ ਿੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਬਜੁਰਗ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਿ ਵਧ ਰਿੀ ਿੈ – ਸਟੇਲਟਸਲਟਕਸ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2011 ਅਤੇ 
2016 ਲਵਚਕਾਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 50+ (50 ਸਾਿ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਬਾਦੀ 40 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੀ ਿੈ। ਇਸਿਈ ਲਸਟੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਲਜੰਦਗੀ ਦੇ ਿਰ ਪੜਾਅ ਤੇ 
ਰਲਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਲਬਿਤਰ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਲਵਕਲਸਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ।  
  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 2040 ਲਵਜਨ (Brampton’s 2040 Vision) ਦੀ ਲਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਪਲਿਿਕਦਮੀ, ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ 
ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਲਕ ਲਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਿਯੋਗ ਲਮਿਦਾ ਿੈ, ਲਜਸਦੀ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਲਸਿਤਮੰਦ ਰਲਿਣ, 
ਸੁਰੱਲਖਅਤ ਬੁਢਾਪੇ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲਕਸਮ ਦੀ ਲਜੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਿਈ ਿੋੜ ਿੈ। ਇਿ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਭਾਈਚਾਲਰਆਂ ਨੰੂ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 
ਿਈ ਲਵਸ਼ਵ ਲਸਿਤ ਸੰਗਠਨ (World Health Organization) ਵੱਿੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੱੁਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਲਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਲਜਿਨਾਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ 
ਿਨ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਘਰ, ਜਨਤਕ ਲਬਿਲਡੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਾਿਰਿੀਆਂ (ਆਉਟਡੋਰ) ਥਾਵਾਂ, ਰੋਜਗਾਰ, ਸਮਾਲਜਕ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਸੇਵਾਵਾਂ।  

ਲਸਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਅਲਜਿਾ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ – ਅਲਜਿੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਲਵਕਲਸਤ ਕਰਨ ਿਈ, ਜੋ ਿਾਭਦਾਇਕ ਿੋਵੇ, ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ। ਸਾਰੇ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਿਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਿਨ। 

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਵੱਚ ਲਿੱਸਾ ਿਓ। 
ਲਸਟੀ ਲਤੰਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਲਜੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਨਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਲਵਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਲਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਕਸ ਤਰਹਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ-
ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 

ਸੋਮਵਾਰ, 19 ਨਵੰਬਰ 

ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ – ਦੁਪਲਿਰ 12 ਵਜੇ 

ਲਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ ਸਕੀ ਚੈਿੇਟ 

9050 ਬਰੈਮਿੀ ਰੋਡ 
(Chinguacousy Park Ski Chalet 
9050 Bramalea Road) 

ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 

ਸ਼ਾਮ 6 – 8 ਵਜੇ 

ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 

10150 ਦ ਗੋਰ ਰੋਡ 
(Gore Meadows Community Centre 
10150 The Gore Road) 

ਵੀਰਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ 

ਸ਼ਾਮ 6 – 8 ਵਜੇ 

ਮਾਊਂਟ ਪਿੈਜੈਂਟ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਸੈਂਟਰ 

100 ਕਲਮਉਟਰ ਡਰਾਈਵ 
(Mount Pleasant Community Centre 
100 Commuter Drive) 

 

ਸਰਵਖੇਣ ਿਓ। 
www.brampton.ca/agefriendly ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਇਬਰੇਰੀ (Brampton Library) ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਪਰੰ ਟ ਕਾਪੀ ਿਓ। ਸਰਵੇਖਣ 
7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਪਿਬਧ ਰਿੇਗਾ। 
 
 

http://www.brampton.ca/agefriendly


 

 

ਲਸੱਧ ੇਟੀਮ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ 
ਆਪਣੇ ਲਵਚਾਰ agefriendly@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਿ ਕਰੋ ਜਾਂ 905.874.2054 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 
 

ਸੁਚਤੇ ਰਿ!ੋ 

ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਮਿੀਲਨਆਂ ਲਵੱਚ ਸ਼ਾਮਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਿੋਰ ਮੌਕੇ ਿੋਣਗੇ, ਜਨਵਰੀ 2019 ਲਵੱਚ ਸੀਨੀਅਰਸ ਫੋਰਮ ਸਮੇਤ। ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਿਈ, 
www.brampton.ca/agefriendly ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਿਵਾਿਾ 
“ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨਸਿੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਵੱਚ ਇਸਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਇਸਦੀਆਂ ਮੁੱ ਖ ਸਮਰਥਤਾਵਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਿਈ ਲਕ ਲਸਟੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਲਜਓਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿੋੜਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਿਾਜਮੀ 
ਿੈ ਲਕ ਅਸੀਂ ਿੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਿਈਏ। ਮੈਂ ਕਾਉਂਲਸਿ ਲਵੱਚ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਿੈ ਲਕ ਅਸੀਂ 
ਿੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਿੈਣ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਿੰੁਚ ਗਏ ਿਾਂ। ਮੈਂ ਿਰ ਲਕਸੇ ਨੰੂ ਆਗਾਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਵੱਚ ਲਿੱਸਾ ਿੈਣ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ 
ਉਤਸ਼ਾਲਿਤ ਕਰਦੀ ਿਾਂ ਲਕ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।” 

-       ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

-30- 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਲਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਿ ਭਲਵੱਖ ਿਈ ਲਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਲਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਲਵਲਵਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਲਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਲਿਤ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਲਵਸ਼ਵ-ਲਵਆਪੀ ਸਫਿਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਿਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਵੱਚ ਸਲਥਤ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਿੇ ਸ਼ਲਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਇੱਥ ੇਰਲਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਲਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਿਨ। ਅਲਜਿਾ ਜੁਲੜਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਲਿਰ ਬਣਨ ਿਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਿ ਕਰਨ ਵਾਿਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਿੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਿੀ ਸਟੋਗਲਡਿ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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