ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੰ ਸੱ ਦਾ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ: ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਦੀ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੰ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (15 ਅਕਤਬ੍ਰ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰ ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ੱ ਖ- ੱ ਖ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਰ ੱ ਚ
ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ (Affordable Housing Strategy) ਰ ਕਰਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕ ੀਂ ਰਰਹਾਇਸ਼, ਸਰੀਰਕ, ਆਰਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱ ਚ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ
(Greater Toronto Area) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱ ਚ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬ੍ਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬ੍ਹੁਮਲੇ
ੁੱ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਣ ਲਈ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨੰ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ
ਰਰਹਾਇਸ਼ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰ ਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਬ੍ਰਲਕ ਓਪਨ ਹਾਊਸ (Public Open House)
ਮੰ ਗਲ ਾਰ, 22 ਅਕਤਬ੍ਰ, ਸ਼ਾਮ 4:30 – 7:30 ਜੇ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਹਾਲ, ਐਟਰੀਅਮ (ਮੇਨ ਫਲੋ ਰ)
2 ੈਰਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ੈਸਟ
(Brampton City Hall, Atrium (Main Floor)
2 Wellington Street West)
ਪਬ੍ਰਲਕ ਰਕਸ਼ਾਪ #1
ੀਰ ਾਰ, 24 ਅਕਤਬ੍ਰ, ਸ਼ਾਮ 6 – 8 ਜੇ
ਸਰਪਰੰ ਗਡੇਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਰਮ
10705 ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਰੋਡ
(Springdale Library, Multipurpose Room
10705 Bramalea Road)
ਪਬ੍ਰਲਕ ਰਕਸ਼ਾਪ #2
ਮੰ ਗਲ ਾਰ 29 ਅਕਤਬ੍ਰ, ਸ਼ਾਮ 6 – 8 ਜੇ
ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ ਜ਼ੈਂਟ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਪਾੱਲ ਹੰ ਟ ਰਮ ਬ੍ੀ.
100 ਕਰਮਊਟਰ ਡਰਾਈ
(Mount Pleasant Community Centre, Paul Hunt Room B
100 Commuter Drive)

ਪਬ੍ਰਲਕ ਰਕਸ਼ਾਪ #3
ਮੰ ਗਲ ਾਰ, 5 ਨ ੰ ਬ੍ਰ, ਸ਼ਾਮ 6 – 8 ਜੇ
ਨਾਈਟਸਰਬ੍ਰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਔਡੀਟੋਰੀਅਮ
1ਏ ਨਾਈਟਸਰਬ੍ਰਜ ਰੋਡ
(Knightsbridge Senior Centre Auditorium
1A Knightsbridge Road)

ਹਾਊਰਸੰ ਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Housing Brampton) ਬ੍ਾਰੇ
ਹਾਲਾਂਰਕ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਸਿਾਨਕ ਹਾਊਰਸੰ ਗ ਅਿਾੱਰਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਯਰਨਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਫਰ
ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬ੍ੰ ਦੀ ਦੀ ਰਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਰਸਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਊਰਸੰ ਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਰਕਰਾਏ ਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਯਰਨਟਾਂ
ਦੀ ਸੰ ਰਖਆ ਨੰ ਧਾਉਣ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਸਟੀ “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱ ਚ ਰਤਆਰ” ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਰ ਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਨ ਾਸੀਆਂ, ਹਾਊਰਸੰ ਗ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਮਰਹਕਰਮਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਜਨੀਤੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਦਾ ਅਤੇ ਭਰ ੱ ਖ ਦੀਆਂ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਲੋ ੜਾਂ
ਲਈ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਸਟੀ ਦੀ ਪੁੱ ਜਣਯੋਗ ਰਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ੈਬ੍ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ (visit our website)।

ਹ ਾਲਾ
“ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਰ ੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱ ਕ ਧਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰ ੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ,
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱ ਚ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਕ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ। ਹਾਊਰਸੰ ਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰ ੱ ਧ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਾਲਾ, ਰਜਓਣਯੋਗ
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੇਂਦਰਰਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ੱ ਚ ਸਾਰਰਆਂ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ
ਹਾਂ।”
- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਕੈਨੇਡਾ ਰ ੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਣ ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਰਧਆਨ
ਰ ੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ੰ ਨ-ਸੁ ੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਾਤਾ ਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰ ਅੱ ਗੇ
ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)
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