ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਰ ੰ ਸਾ ਰਿਰੁੁੱ ਧ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਲਕਦਮੀ ਬ੍ਾਰੇ
ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ੈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਅਗਸਤ, 2019) – ਅੁੱ ਜ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਿੁੱ ਚ ਗਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਰ ੰ ਸਾ ਰਿਰੁੁੱ ਧ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਰ ਲਕਦਮੀ (Initiative to Take Action Against Gun and Gang Violence) ਤੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਸੰ ਘੀ ਅਤੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਘੋਸ਼ਣਾ
(announcement) ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
ਰਸਟੀ ਗਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਰ ੰ ਸਾ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਿੇਲੇ ਖੇਤਰੀ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਮ ੁੱ ਤਿ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ੈ, ਰਕਉਂਰਕ ਇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ
ਿੁੱ ਡੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੁੱਰਖਆ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਰਚੰ ਤਾ ੈ। ਰਸਟੀ ਇ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਚਨਬ੍ੁੱ ਧ ੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੁੱ ਕ ਸੁਰੁੱਰਖਅਤ ਰਸਟੀ ੈ। ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੁੱਰਖਆ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਸਟੀ ਦੇ 2019 ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਰਿੁੱ ਚ $300,000 ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਰਦੁੱ ਤੀ ੈ। ਰਜਸ ਰਿਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰ ਰ ਰਿਚ ਨੇਬ੍ਰ ਡ
ੁੁੱ
ਿਾਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Neighbourhood Watch Brampton) ਨੂੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਾਲ ੀ ਰਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿੰ ਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨ।
ਰਸਟੀ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਗਨ, ਗੈਂਗਸ ਅਤੇ ਰ ੰ ਸਾ ਨੂੰ ਘੁੱ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ (Guns, Gangs and Violence Reduction Strategy) ਰਿੁੱ ਚ
ਸੰ ਘ ਸਰਕਾਰ ਿੁੱ ਲੋਂ ਅੁੱ ਜ ਕੀਤੇ $54 ਰਮਲੀਅਨ ਦੇ ਰਨਿੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ੈ। ਇ ਇਸ ਮੁੁੱ ਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰੇਗਾ। ਰਸਟੀ, ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ (ਜੀ.ਟੀ.ਏ.) (Greater Toronto Area) (GTA) ਰਿੁੱ ਚ ਬ੍ੰ ਦੂਕ-ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ
ਸੁਣਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ (Peel) ਰਿੁੱ ਚ ਨਿੀਂ ਇਨਟੈਂਰਸਿ ਫਾਇਰਆਰਮ ਬ੍ੇਲ ਟੀਮ (Intensive Firearm Bail
Team) ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੁੱ ਚ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਸ (Peel Regional Police) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ੇ (Province of Ontario) ਨਾਲ ਸਰ ਯੋਗ ਕਰਨ
ਲਈ ਰਤਆਰ ੈ।
ਅੁੱ ਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀ ਬ੍ੰ ਦੂਕ ਅਤੇ ਰਗਰੋ ਦੀ ਗਤੀਰਿਧੀ ਦੇ ਮੁੁੱ ਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸਰ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਨਜਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ
ਅਨੁਕੂਲ ੈ। ਇ ਓਟਾਿਾ ਰਿੁੱ ਚ 18-21 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਕਾਨਫਰੰ ਸ (Association of
Ontario Municipalities Conference) ਰਿੁੱ ਚ, ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਾਲੀਆ ਸਮਰਥਨ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਰ ੁੱ ਸਾ ਸੀ।
ਰਸਟੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੁੱਰਖਆ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗੇ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਸ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਸੂਬ੍ੇ ਨੇ
ਂ ਗੈਂਗ ਫੰ ਡ (GTA/Greater Golden Horseshoe (GGH) Gun and Gang
ਜੀ.ਟੀ.ਏ./ਗਰੇਟਰ ਗੋਲਡਨ ੋਰਸਸ਼ੂ (ਜੀ.ਜੀ.ਐਚ.) ਗਨ ਐਡ
Fund) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ੈ, ਇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਗੋਲਡਨ ੋਰਸਸ਼ੂ (Greater Golden Horseshoe) ਰਿੁੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੁੱਰਖਆ ਦੇ
ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ੈ। ਰਸਟੀ ਇਸ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਬ੍ਾਰੇ ੋਰ ਿੇਰਿੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਸਬ੍ੰ ਰਧਤ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗੇ ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ੈ।

ਿਾਲੇ
“ਸੁਰੁੱਰਖਅਤ ਰਸਟੀ ੋਣਾ ਇਸ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਟੀਜ ਦੀ ਮੁੁੱ ਖ ਤਰਜੀ

ੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰ ਮਾਇਤ ਕਰ ਰ ੇ ਾਂ ਰਕ

ਗਨਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਸਮੁੱ ਰਸਆ ਟੋਰੋਂਟੋ ਅਤੇ ਓਟਾਿਾ ਲਈ ਨਿੀਂ ਨ ੀਂ ੈ। ਅਸੀਂ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਰਚਤ ਰ ੁੱ ਸੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰ ੇ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੰਸਾ
ਕਰਦੇ ਾਂ ਰਕ ਰਬ੍ਲ ਬ੍ਲੇ ਅਰ ਅਤੇ ਰਸਲਿੀਆ ਜੋਨਸ ਨਾਲ ਮੀਰਟੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਰਿੁੱ ਚ ਗਨਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਇ ਮ ੁੱ ਤਿਪੂਰਨ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਰਮਲੇ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਰਰ ਣ, ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸੁਰੁੱਰਖਅਤ ਸ਼ਰ ਰ ਬ੍ਣਾਏ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਸੀਲੇ
ਮੁ ੁੱ ਈਆ ਕਰਨ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਖਾਂਗੇ।”
-ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੁੱ ਚ ਗਨਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਸਮੁੱ ਰਸਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਕਰਮਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਨਿੇਸ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ
ੈ। ਅੁੱ ਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਗਨਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱ ਰਸਆ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ੁੱ ਲ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੀ ੈ। ਅਸੀਂ ਇ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ੁੱ ਰਚਆਂ ਦਾ ਸੁਰੁੱਰਖਅਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ੈ, ਰਜਸ ਰਿੁੱ ਚ ਉ ਰਰ ੰ ਦੇ
ਨ।”
-ਕਾਉਂਸਲਰ ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਿਲੀਅਮਸ (Charmaine Williams), ਚੇਅਰ ਆਫ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸੇਫਟੀ ਐਡਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ

-30ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੁੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰ ਰਾਂ ਰਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਿੁੱ ਚ ਰੁੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਿੰ ਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਦੇ
ੁੰ
ਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੁੱ ਗੇ
ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੁੱ ਕ ਅਰਜ ਾ ਰਸ ਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰ ਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੁੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੁੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ੋਿੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

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