
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਸਰ ਰ੍ੰ ਗਡਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰ ਿੱ ਚ ਅ ਾਰਡ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਰਜਿੱ ਰਤਆ 

ਬ੍ਰੈਂ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਜੁਲਾਈ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂ੍ਟਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂ੍ਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਨ ਰਕ ਸਰ ਰ੍ੰ ਗਡੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Springdale Branch Library) ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਓ.ਐਲ.ਏ.) ਰਨਊ 

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਅ ਾਰਡ (Ontario Library Association (OLA) New Library Building Award) ਰਜਿੱ ਰਤਆ ਹੈ। 

ਸਰ ਰ੍ੰ ਗਡੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਮੇਤ 2019 ਦ ੇਅ ਾਰਡ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰਨ  ਾਰਲਆਂ ਨ ੰ , ਕਿੱਲਹ, ਬ੍ੁਿੱ ਧ ਾਰ, 10 ਜੁਲਾਈ ਨ ੰ  ਓਟਾ ਾ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰ ਿੱ ਚ, ਐਨੁਅਲ 

ਇੰਸਟੀਰਟਊਟ ਔਨ ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਜ ੍ਲੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Annual Institute on the Library as Place conference) ਰ ਿੱ ਚ ਸਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਸੀ। ਓ.ਐਲ.ਏ. ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਅ ਾਰਡਸ (OLA Library Building Awards) ਹਰ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅ ਾਰਡ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਤਮਤਾ  ਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਸਰ ਰ੍ੰ ਗਡੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 25,000  ਰਗ ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਥਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਬ੍ਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਜਸ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਰਧਐਨ ਲਈ 

ਕਮਰਾ, ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ  ਾਲੀਆਂ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲ੍ਨਾਤਮਕ ਸਕਾਈਲਾਈਟ  ਾਲਾ ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਤਰ, ਸਾਰਾ ਹਰੀ ਛਿੱਤ ਨਾਲ ਢਰਕਆ 

ਹੋਇਆ, ਗਰੇ  ਾਟਰ ਰਸਸਟਮ, ਰਜਓ-ਥਰਮਲ ਹੀਰਟੰਗ ਅਤੇ ਕ ਰਲੰਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ, ਜੋ ਰਮਲ ਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨ ੰ  LEED ਗੋਲਡ ਸਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 
ਉਮੀਦ ਾਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਬ੍ਰੈਂ੍ਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰੇਬ੍ੇਕਾ ਰੇ ਨ (Rebecca Raven) ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰ ਰ੍ੰ ਗਡੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ੍ਰਰ ਰਤਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 
ਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭ ਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ਾਂ੍ਣ ਰਲਆਉਂਦੀ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਰਕਹਾ, “  ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਥਾਰ੍ਤ ਇਸ ਗ ਾਂਢ ਰ ਿੱ ਚ ਸਬੰ੍ਧਾਂ ਨ ੰ  ਰ੍ੇਰਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਰਡਜਾਈਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਸਖਰ ਤੇ ੍ਹੰੁਰਚਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸੀ ਰਕ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਜ ਾਬ੍ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਰਹਾ ਹੈ। 1000 

ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਲੋਕ ਰੋਜਾਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰ ਰ੍ੰ ਗਡੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ  ਰਤਦੇ ਹਨ।” 

ਰਾਉਂਥ ੇਟ ਰਡਕ ਐਡਂ ਹੈਡਲੀ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਚ.) ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਇੰਕ. (Rounthwaite Dick & Hadley (RDH) Architects Inc.)  ਿੱਲੋਂ  
ਰਡਜਾਈਨ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰੁਦਰਤਾ ਦੋ ੇਂ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ੇਹਿੱਦ  ਧੀਆ ਹੈ। ਰਖੜਕੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ ਰਜੀ- ਰ੍ਰਤਰਕਰਰਆਤਮਕ ਰਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਰਮਸ਼ਰਣ ਰ ਿੱ ਚ 

ਕ ਰ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਕਤਾਬ੍ ਦ ੇ੍ੰਰਨਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਲਸ਼ਕਾਰੇ ਅਤੇ ਤਾ੍  ਧਣ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਡੀ.ਐਚ. 

(RDH) ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦ ੇਬ੍ਾਹਰ ਚਾਰ-ਏਕੜ ਦੀ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਸਾਈਟ  ੀ ਰਡਜਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਲਈ ਫਰਮ ਨੇ 2015 ਦਾ ਕੈਨੇਰਡਅਨ 

ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅ ਾਰਡ ਫਾਰ ਰਡਜਾਈਨ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (2015 Canadian Architecture award for design excellence) ਰਜਿੱ ਰਤਆ ਸੀ। 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂ੍ਟਨ ਨੇ ਹੁਣ ੇਰਜਹੇ ਹੀ ਸਰ ਰ੍ੰ ਗਡੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰ  ੍ਾਰਕ (Komagata Maru Park) ਖੋਰਲਹਆ ਹੈ। ਇਹ 

੍ਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰ  (SS Komagata Maru) ਜਹਾਜ ਤ ੇਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸੰਘਰਸ਼, ਕਾਮਯਾਬ੍ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਮੋਜੈਕ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ੍ਾਰਕ, “੍ਾਰਕ ਰ ਿੱ ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ” ਧਾਰਨਾ 
ਨਾਲ ਰਡਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਰਜਿੱ ਥੇ ੍ਲੇਗਰਾਊਂਡ ਉ੍ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਕਰਤੀਆਂ ਹਨ, ਰਜ ੇਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਈਬਂ੍ਰ, ਜੋ ਸ਼ਬ੍ਦ IMAGINE ਦੀ 
ਸ੍ੈਰਲੰਗ ਦੀ ਆਰਕਰਤੀ ਰ ਿੱ ਚ ਹਨ।  



 

 

ਮੇਅਰ ੍ੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਰਕਹਾ, “ਬ੍ਰੈਂ੍ਟਨ ਇਿੱਕ ਹਰਰਆ-ਭਰਰਆ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਰਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਰਜਹੀਆਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਦ ੇਰਡਜਾਈਨ 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰੁਦਰਤਾ, ਕਾਰਜਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਰਜੰਮੇ ਾਰੀ ਦ ੇਉੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੈੱਟ ਕਰਨ। 
ਸਰ ਰ੍ੰ ਗਡੇਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰ ਿੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰ  ੍ਾਰਕ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ  ੍ਰਨ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਣ ਰਗਆ ਹੈ। ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਲਈ ਓ.ਐਲ.ਏ.  ਿੱਲੋਂ  ਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ।” 

ਬ੍ਰੈਂ੍ਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.bramptonlibrary.ca ਤ ੇਜਾਓ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰ  ੍ਾਰਕ ਬ੍ਾਰੇ  ੇਰਰ ਆਂ 
ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈ੍ਂ ਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ 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 ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਬ੍ਰੈ੍ਂ ਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਫ਼ਤ ੇਰ ਿੱ ਚ ਸਿੱਤ ਰਦਨ, ਸ ੇਰੇ 10:00  ਜ ੇਤੋਂ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆ ਂਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਲਾਇਬ੍ਰਰੇੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂਬ੍ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰ ਿੱ ਚ ਰ ਰ੍ੰ ਟ ਅਤੇ 
ਰਡਜੀਟਲ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਈ-ਬ੍ੁਿੱ ਕਸ, ਈ-ਔਡੀਓਬ੍ੁਕਸ, ਈ-ਮੈਗਜੀਨਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਰਨਊਜ੍ੇ੍ਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ; ਮੁਫ਼ਤ ਮ  ੀਜ ਅਤ ੇਰਮਊਰਜਕ ਸਟਰੀਮ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮੇਕਰਸ੍ੇਰਸਜ ਅਤੇ ਆਧੁਰਨਕ ਔਡੀਓ ਰਰਕਾਰਡ ਸਟ ਰਡਓ ਤਿੱਕ ੍ਹੰੁਚ ਰ੍ਾ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਰਕਸੇ  ੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈਣ 

ਲਈ  ਸਤਾਂ ਰਾਖ ੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ Facebook, Twitter ਅਤ ੇInstagram ਤੇ ਜੁੜੀਏ।  ੇਰ ੇ: www.bramptonlibrary.ca.  

 

 
 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰ੍ਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂ੍ਟਨ  

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