
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪ੍ਅੇਰਡਨੈਸ ਵੀਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹਵੋਗੇਾ 
ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਸ਼ਰੁ  ਹਵੋਗੇਾ ਅਤ ੇਗਰੁਦਵਾਰਾ ਓਪ੍ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਜੇਬਾਨੀ ਕਰਗੇਾ 

 
ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019) – ਇਸ ਸਾਲ ਦ ੇਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇ੍ਅਰਡਨੈਸ ਵੀਕ (Emergency Preparedness Week) (5-11 ਮਈ) 

ਰਵਿੱ ਚ, ਰਸਟੀ ਆਪ੍ਣੇ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Lighthouse Program) ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਭਾਗੀਦਾਰ 

ਧਾਰਰਮਕ ਸੰਗਠਨ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਪ੍ਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 
 

ਰਸਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, “ਲਾਈਟਹਾਊਸਾਂ” ਦਾ ਇਿੱਕ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ – ਰਜਸ ਤਿੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 
ਧਰਮ ਹੋਵ ੇ– ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜਹੀਆਂ ਸੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਰਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਰਨਵਾਸੀ ਰਕਸੇ ਵਿੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕਣ।  
 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇ੍ਅਰਡਨੈਸ ਵੀਕ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਰਵਿੇ ਓਪ੍ਨ ਹਾਊਸ ਡੋਰ ਕਾਰਜਕਰਮ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫਾਇਰਦਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। 6 ਤੋਂ 11 ਮਈ ਤਿੱਕ, ਦੁਪ੍ਰਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 

ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ 79 ਬਰੈਮਸਟੀਲ ਰੋਡ (79 Bramsteele Road) ਰਵਿੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (Gurdwara Baba Nanak) ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਣ 

ਲਈ ਸਾਰਰਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।  
 

ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਤਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਰਆ ਰਵਧੀ ਨ ੰ  ਵਧਾਵੇਗਾ, ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦ ੇਸਮੇਂ, ਰਜਵੇਂ 
ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤ ਫਾਨ ਦਾ ਜੋਰ ਹੋਵੇ। 
 

ਹੁਣ ਤਿੱਕ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਰਤੰਨ ਧਾਰਰਮਕ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨ ੰ  ਅੰਰਤਮ ਰ ਪ੍ ਦ ੇਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ 

ਲਗਭਗ 90 ਧਾਰਰਮਕ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਦਾ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਟੀ 
ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕ ੇਅਰਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇ੍ਅਰਡਨੈਸ ਵੀਕ ਲਈ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਇਿੱਕ 

ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 4 ਮਈ ਨ ੰ  ਬਰੈਮਲੀ ਰਸਟੀ ਸੈਂਟਰ (Bramalea City Centre) ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ ਰਾ ਹਫਤਾ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ ਥ ਲਾਵੇਗਾ। 
 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇ੍ਅਰਡਨੈਸ ਵੀਕ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਲੰਕ (this link) ਤ ੇਜਾਓ। 
ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ brampton.ca/lighthouseprogram ਤ ੇਜਾਓ। 
  

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰੇਰਰਤ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਧਾਰਰਮਕ ਸੰਗਠਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਥਤੀਆਂ ਦ ੇ

ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱ ਰਭਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਜੈਕ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਰਸਹਤ 

http://www.brampton.ca/EN/residents/emergency-management/Pages/article.aspx/13
https://www.brampton.ca/lighthouseprogram


 

 

ਰਵਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਰਆਂ ਦ ੇਰਨਭਾਉਣ ਲਈ ਭ ਰਮਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਧਾਰਰਮਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਇਸ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ 

ਪ੍ਰਹਲਕਦਮੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ।” 
      -  ਮੇਅਰ ਪੈ੍ਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 
 

“ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇ੍ਅਰਡਨੈਸ ਵੀਕ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਦਾ ਿਾਸ ਮਹਿੱਤਵ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਥਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਰਕਤੇ ਵੀ 
ਵਾਪ੍ਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਤਆਰੀ ਸਾਡੀ ਰਨੈੱਜੀ ਰਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਰਤਆਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਿੱਕ 

ਅਰਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਤਆਰੀ ਦੀ ਰਕਿੱ ਟ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਓ।” 
– ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਵਰਸਜ ਸੈਕਸ਼ਨ 
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ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 

 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  

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

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

