
 

 

 

 

14 ਜਨਵਰੀ, 2019 

 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੀ ਿਭ ਤੋਂ ਪਸਿਲੀ ਉਮਰ-ਅਨੁਕਸੂਲਤ ਫਰੋਮ ਆਯਸੋਜਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ 
ਿਰ ਉਮਰ ਦ ੇਸਨਵਾਿੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਦਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ੈਸਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਰਸਿਣ ਦੀ ਸਬ੍ਿਤਰ ਥਾਂ ਸਕਵੇਂ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵ।ੇ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਸਲਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦੇ ਚੱਲ ਰਿੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤੇ, ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਲਈ ਿੱਦਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਸ ੂੰ ਦਗੀ ਦੇ ਿਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਰਸਿਣ 

ਵਾਿਤੇ, ਇੱਕ ਸਬ੍ਿਤਰ ਥਾਂ ਸਕਵੇਂ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।   
 

ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਦੇ ਿਸਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੂੰ  ਿਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਸਿਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਆਪਣੀ ਪਸਿਲੀ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਸਲਤ ਫੋਰਮ (Age-Friendly Forum) ਆਯੋਸਜਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਕਾਰਜਕਰਮ ਫਲਾਵਰ ਸਿਟੀ ਿੀਨੀਅਰਿ ਿੈਂਟਰ 

(8870 ਮੈਕਲੌਗਸਲਨ ਰੋਡ ਿਾਊਥ) (Flower City Seniors Centre) (8870 McLaughlin Road South) ਸਵਖੇ ਿੋਵੇਗੀ। 
 

ਇਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਖੱੁਲਹੀ ਿੈ। ਝਲਕੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:  

 ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਲਾਭ ਿੂੰਗਠਨ 8 80 ਸਿਟੀਜ (8 80 Cities) ਦੇ ਿੂੰਿਥਾਪਕ, ਸਗਲ ਪੈਨਾਲੋਿਾ (Gil 

Penalosa) ਵੱਲੋਂ  ਮੱੁਖ ਬ੍ੁਲਾਰਾ ਿਪੀਚ। ਿੂੰਗਠਨ ਇੱਕ ਿਧਾਰਨ ਪਰੂੰਤੂ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਫਲਾਿਫੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬ੍ਣਾਇਆ ਸਗਆ ਿੀ: “ਜੇਕਰ 

ਤੁਿੀਂ ਅੱਠ ਿਾਲ ਦੇ ਬੱ੍ਸਚਆਂ ਅਤੇ 80 ਿਾਲ ਦੇ ਬ੍ ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਿਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਿਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਫਲ 

ਸ਼ਸਿਰ ਬ੍ਣਾਓਗੇ।” 

 ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ੂਥ 

 ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਾਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਤਾਂ 

 ਿਵੇਰ ਦੀ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਿਲਕਾ ਲੂੰ ਚ 

 

ਸਿਟੀ ਦੀ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਸਲਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਸਕ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਸਿਯੋਗ ਸਮਲਦਾ ਿੈ, 

ਸਜਿਦੀ ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਿਤਮੂੰਦ ਰਸਿਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਿਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਕਿਮ ਦੀ ਸ ੂੰ ਦਗੀ ਦਾ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਲੋੜ ਿੈ। ਇਿ ਉਮਰ-

ਅਨੁਕੂਸਲਤ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਸ਼ਵ ਸਿਿਤ ਿੂੰਗਠਨ (World Health Organization) ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੱੁਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ 

ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਸਜਿਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਪਬ੍ਸਲਕ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਘਰ, ਜਨਤਕ ਸਬ੍ਲਸਡੂੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਿਰਲੀਆਂ (ਆਉਟਡੋਰ) ਥਾਵਾਂ, 

ਰੋ ਗਾਰ, ਿਮਾਸਜਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾਵਾਂ। 
 

ਫੋਰਮ ਸਵੱਚ ਥਾਂ ਿੀਸਮਤ ਿੈ ਅਤੇ ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿੈ। ਰਸਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/agefriendly ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 

905.874.2054 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

https://www.880cities.org/
https://www.880cities.org/
http://www.brampton.ca/agefriendly


 

 

 

ਿਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਿਰਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ, ਪਰੂੰਤੂ ਿਾਡੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਸਵੱਚ 50 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਿੂੰ ਸਖਆ ਵੀ ਤੇ ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿੀ ਿੈ। ਸਕਉਂਸਕ ਅਿੀਂ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਸਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਰਸਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ੍ਿਤਰ ਥਾਂ ਸਕਵੇਂ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, 

ਇਿ ਲਈ ਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਸਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਿੈ।” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਸਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਿਚੋ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦ ੇਿੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱਚ ਿਸਥਤ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਸਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਇੱਥ ੇਰਸਿਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਿਨ। ਅਸਜਿਾ ਜੁਸੜਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਸਿਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ਬੇ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੱੁਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

