
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ              

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬ੍ਾਈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਡ ੇਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਾਈਕ ਮੰਥ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (21 ਮਈ, 2019) – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਰਗਆ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਾਈਕ ਬ੍ਾਹਰ 

ਕੱਢੋ! ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA) 27 ਮਈ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ 

ਤੱਕ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Garden Square, Downtown Brampton) ਰਵੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬ੍ਾਈਕ ਟੂ ਵਰਕ 

ਡੇ (Bike to Work Day) ਕਾਰਜਕਰਮ ਆਯੋਰਜਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਾਈਕ ਮੰਥ (Bike Month) (27 ਮਈ ਤੋਂ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤ ੇਜਾਣ ਲਈ ਸਾਈਕਰਲੰਗ ਨੰੂ 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਰਜਓਣਯੋਗ ਰਵਕਲਪ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਵਅਕਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਾਈਕਾਂ ਤ ੇ

ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਰਨਯਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੌਫੀ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਇਨਾਮ ਅਤੇ 

ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬ੍ਾਈਕ ਸੁਰੱਰਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 

ਬ੍ਾਈਕ ਟ ੂਵਰਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਵੇਰੇ 7:15 ਵਜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਚਾਰ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਥਾਨਾਂ ਤ ੇਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਰਵੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਹੱਸਾ 

ਲੈਣ ਦ ੇਇਛੁੱ ਕ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇੱਥੇ (here) ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਰਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel), ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ., ਪੀਲ 

ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਸ (Peel Regional Police), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਈਕਰਲੰਗ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ 

ਕਈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ। 
 

ਬ੍ਾਈਕ ਟ ੂਵਰਕ ਡ ੇਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਿੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤ ੇਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ 

ਬ੍ਾਈਕ ਰਲਜਾਣ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇwww.brampton.ca/cycling ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਬ੍ਾਈਕ ਸਰੱੁਰਿਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੁਝਾਅ: 

 

1. ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਮੇਟ ਪਰਹਨੋ – ਇਹ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ 

2. ਸੜਕ ਦ ੇਰਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਰਫਕ ਰਚੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮੰਨੋ 

3. ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਸਰਫ਼ ਿੱਬ੍ੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰੋ 

4. ਵਾਹਨ ਦ ੇਰਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਰਕਨਾਰਰਆਂ ਤੇ, ਬ੍ਲਾਇੰਡ ਸਪੌਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/Cycling/Pages/Bike-To-Work-Signup.aspx
http://www.brampton.ca/cycling


 

 

5. ਰਾਤ ਨੰੂ ਰਦੱਸਣਯੋਗ ਰਹੋ 

6. ਹੱਥ ਦ ੇਸਹੀ ਰਸਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ 

 

ਹਵਾਲਾ 
 

“ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਕਰਲੰਗ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨਾ ਰਸਹਤਮੰਦ, ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ 

2040 ਰਵਜਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱੁਿ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਰਲੰਗ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰੇਲਾਂ ਦ ੇਏਕੀਰਕਰਤ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਰਸਸਟਮ ਦੇ 
ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਰਰਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਵੱਚ ਕਾਫੀ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 
ਰਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਾਈਕਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰੁਦਰ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਵੇਿਣ।” 
 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 

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

