ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਵੀਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਮਈ, 2019) – ਿੜਕ ਦੀ ਉਿਾਰੀ, ਬ੍ਰਫ਼ ਨੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਟਰੈਰਫਕ ਰਿਗਨਲ, ਚੌਰਾਰਹਆਂ ਤੇ ਗਾਰਡ, ਪਾਰਰਕੰ ਗ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਂ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਰੰ ਗ (Public Works and Engineering) ਰਵਭਾਗ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ
ਜਨਤਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ: ਰਿਟੀ ਦਾ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਐਡ
ਰੱ ਖਣ ਰਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਿਭ ਿੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਵੀਕ (National Public Works Week) 21–24 ਮਈ ਤੱ ਕ ਚੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱ ਚ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਦੇ
ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਰਮਹਨਤ ਅਤੇ ਿਮਰਪਣ ਨੰ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਗਰਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਿਾਡੀਆਂ
ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਿੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਅਿਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਪਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ
ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਭ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਹਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (Brampton City Hall Atrium) ਅਤੇ ਕੇਨ ਰਵਿਲੈਨਿ ਿਕਵੇਅਰ
(Ken Whillans Square) ਰਵੱ ਚ ਮੰ ਗਲਵਾਰ, 21 ਮਈ ਨੰ ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇੱ ਕ ਉਦਘਾਟਨ ਿਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਝੰ ਡਾ ਲਰਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:


ਲੋ ਡਰ ਚੈਲੇਂਜ (Loader Challenge)
ਮੰ ਗਲਵਾਰ 21 ਮਈ, ਿਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਰਵਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਵੇ ਯਾਰਡ (1975 ਰਵਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਵੇ) (Williams Parkway Yard) (1975 Williams Parkway)



ਪਬ੍ਰਲਕ ਓਪਨ ਹਾਊਿ (Public Open House)
ਮੰ ਗਲਵਾਰ 21 ਮਈ ਅਤੇ ਬ੍ੁੱ ਧਵਾਰ, 22 ਮਈ, ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਰਵਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਵੇ ਯਾਰਡ (1975 ਰਵਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਵੇ) ਅਤੇ ਿੈਂਡਲਵੁੱ ਡ ਪਾਰਕਵੇ ਵਰਕਿ ਯਾਰਡ (120 ਿੈਂਡਲਵੁੱ ਡ ਪਾਰਕਵੇ ਵੈਿਟ)
(Sandalwood Parkway Works Yard) (120 Sandalwood Parkway West)



ਿਟਾਫ ਬ੍ੱ ਿ ਪੁੱ ਲ ਚੈਲੇਂਜ (Staff Bus Pull Challenge)
ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਮਈ, ਿਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜੇ ਤੱ ਕ
ਵੈਰਲੰਗਟਨ ਿਟਰੀਟ (ਮੇਨ ਿਟਰੀਟ ਜੌਰਜ ਿਟਰੀਟ) (Wellington Street) (Main Street to George Street)

ਪਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਵਿਰਤਰਤ ਿਚੀ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (click here)।
ਹਵਾਲਾ
ਪਬ੍ਰਲਕ ਵਰਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਿਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ੰ ਦਗੀਆਂ ਰਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪਰਨ ਭਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਿੜਕਾਂ, ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬ੍ਣਾ ਕੇ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਭੌਰਤਕ ਿਬ੍ੰ ਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ, ਿਾਡੇ ਿੁੰ ਦਰ ਪਾਰਕਾਂ, ਰਜੱ ਥੇ ਲੋ ਕ ਇਕੱ ਠੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ,
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਇਕੱ ਠੇ ਕਰਕੇ ਿਮਾਰਜਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ੱ ਰਚਆਂ ਨੰ ਿਕਲ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਰਫਕ ਵਾਲੀਆਂ

ਿੜਕਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਰਵੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਿਾਡਾ ਇੱ ਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਰਬ੍ਨਾਂ ਥੱ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਮੀਡੀਆ ਿੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)
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