
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 
ਤਹੁਾਨ ੰ  ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ:ੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪੁੱ ਜਣਯਗੋ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ੋ

 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਸਬੰ੍ਧੀ  ੱਖ- ੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਰ ੱਚ 

ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ (Affordable Housing Strategy) ਰ ਕਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। 
 

ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕ ੀਂ ਰਰਹਾਇਸ਼, ਸਰੀਰਕ, ਆਰਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ 

(Greater Toronto Area) ਦ ੇਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱਚ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬ੍ਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
 

ਰਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬ੍ਹੁਮੱੁਲੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 
ਰਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰ੍ਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰ ਚਾਰ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ  ਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਪਬ੍ਰਲਕ ਓਪਨ ਹਾਊਸ (Public Open House) 

ਮੰਗਲ ਾਰ, 22 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, ਸ਼ਾਮ 4:30 – 7:30  ਜੇ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਹਾਲ, ਐਟਰੀਅਮ (ਮੇਨ ਫਲੋਰ) 

2  ੈਰਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ  ੈਸਟ 

(Brampton City Hall, Atrium (Main Floor) 

2 Wellington Street West)  

 

ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਸ਼ਾਪ #1 

 ੀਰ ਾਰ, 24 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, ਸ਼ਾਮ 6 – 8  ਜੇ 

ਸਰਪਰੰ ਗਡੇਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਰ ਮ 

10705 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ 

(Springdale Library, Multipurpose Room 

10705 Bramalea Road) 

 

ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਸ਼ਾਪ #2 

ਮੰਗਲ ਾਰ 29 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, ਸ਼ਾਮ 6 – 8  ਜੇ 

ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਪਾੱਲ ਹੰਟ ਰ ਮ ਬ੍ੀ.  

100 ਕਰਮਊਟਰ ਡਰਾਈ  

(Mount Pleasant Community Centre, Paul Hunt Room B 

100 Commuter Drive)  

 



 

 

ਪਬ੍ਰਲਕ  ਰਕਸ਼ਾਪ #3 

ਮੰਗਲ ਾਰ, 5 ਨ ੰਬ੍ਰ, ਸ਼ਾਮ 6 – 8  ਜੇ 

ਨਾਈਟਸਰਬ੍ਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਔਡੀਟੋਰੀਅਮ 

1ਏ ਨਾਈਟਸਰਬ੍ਰਜ ਰੋਡ 

(Knightsbridge Senior Centre Auditorium  

1A Knightsbridge Road) 

 

 

ਹਾਊਰਸੰਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Housing Brampton) ਬ੍ਾਰ ੇ

ਹਾਲਾਂਰਕ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel)  ਸਿਾਨਕ ਹਾਊਰਸੰਗ ਅਿਾੱਰਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਯ ਰਨਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਫਰ 

 ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਦੀ ਰਜੰ਼ਮੇ ਾਰੀ ਰਸਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਊਰਸੰਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਰਕਰਾਏ  ਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ  ਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਯ ਰਨਟਾਂ 

ਦੀ ਸੰਰਖਆ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਰਸਟੀ “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਰਤਆਰ” ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਰ ਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨ ਾਸੀਆਂ, ਹਾਊਰਸੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 
ਸਾਰੇ ਮਰਹਕਰਮਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਭਰ ੱਖ ਦੀਆਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਸਬੰ੍ਧੀ ਲੋੜਾਂ 
ਲਈ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਰਸਟੀ ਦੀ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ  ੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤ ੇਜਾਓ (visit our website)। 

 

 

ਹ ਾਲਾ 
 

“ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਰ ੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ  ਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਮੱੁਖ ਕਾਰਕ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਹਾਊਰਸੰਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ   ੱਧ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ  ਾਲਾ, ਰਜਓਣਯੋਗ 

ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰਰਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱਚ ਸਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ 
ਹਾਂ।” 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Pages/Affordable-Housing.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Pages/Affordable-Housing.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

  
 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

