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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਰੋ ਮੀਡਜੋ਼ ਫਜੇ ਦ ੋਦ ੇਠੇਕਦੇਾਰ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਦਲੇਗਾ 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ਼ (Gore Meadows) ਦੇ ਸਿਿਤਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਿ ਨ ੂੰ  
ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਿੈੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਿ ਪ ਰੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਚ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਫੈਸਿਸਲਟੀ (ਕੇਂਦਰ) ਨ ੂੰ  ਿਮੇਂ 
ਸਿਰ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਿੱਚ ਹਰ ਿੂੰ ਭਿ ਕਦਮ ਚ ੱ ਸਕਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਅਸਜਹੇ ਆਕਾਰ, ਿਕੋਪ ਅਤੇ ਗ ੂੰ ਝਲ ਭਰੇ ਸਕਿੇ ਿੀ 
ਉਿਾਰੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੂੰਤ  ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ਼ ਸਿੱਚ ਇੂੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਅਨ ਸਚਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਮੌਜ ਦਾ 
ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਤ ਰੂੰਤ ਪਰਭਾਿੀ ਹੋਿੇਗਾ। 
 

ਸਿਟੀ ਇਿ ਫੈਸਿਸਲਟੀ ਨ ੂੰ  ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲਹਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਬ੍ਾਕੀ ਬ੍ਚੇ ਕੂੰ ਮ ਲਈ 
ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਿਦੇ ਖ ੱ ਲਹਣ ਦੀ ਿੂੰ ਭਾਿੀ ਤਾਰੀਖ ਿਮੇਤ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਕ ਝ ਹਫਸਤਆਂ ਸਿੱਚ ਮ ਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
 

ਇਹ ਫੈਿਲਾ ਮੌਜ ਦਾ ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ਼ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿੈਂਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Gore Meadows Community Centre and Library) ਦੇ ਿਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 
ਅਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਿੇਗਾ। ਿਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਸਮੂੰਗ ਿਧਾਰਨ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ ਦ ੇਸਫਟਨੈਿ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਿਥਾਈ ਮੈਂਬ੍ਰਸਸ਼ਪਿ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਿਾਲੇ 
ਅਿਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸਿਚਾਰ-ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਿੂੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ਼ ਸਿਖੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਿ ਸਿਧਾ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਧੀਰਜ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਿਦੀ ਪਰਸ਼ੂੰਿਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿੈਂਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਫੇਜ ਦੋ ਮੌਜ ਦਾ ਸਬ੍ਲਸਡੂੰਗ ਸਿੱਚ 80,000 ਿਰਗ ਫ ੱ ਟ ਦਾ ਿਾਧਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਸਬ੍ਲਕ ੱ ਲ ਆਧ ਸਨਕ 
ਜਲਜੀਿੀ ਫੈਸਿਸਲਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਡੋਰ ਟਰੈਕ ਿਮੇਤ ਸਫਟਨੈਿ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਟਡੋਰ ਿਕੇਸਟੂੰ ਗ ਸਰੂੰ ਕ ਅਤੇ ਿਪਰੇ ਪੈਡ ਹੈ। ਫੇਜ ਦੋ ਸਿਿਤਾਰ 
ਿਾਤਾਿਰਨ-ਅਨ ਕ ਸਲਤ ਸਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਿਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਿੱਚ LEED ਸਿਲਿਰ (LEED Silver) ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਣਾਿੇਗਾ।  
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