
 

 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

વરિષ્ઠોને મદદ કિવા માટ ેસિટી ઓફ બ્રમૅ્પટન િજૂ કિ ેછે એક નવી ઓનલાઈન રિિકે્ટિી 

  

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારિયો (21 એસિલ 2022) – સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ેએક નવ ું ઓનલાઇન િુંિાધનન ું લોકાપપણ કય ું છે જેથી બ્રૅમ્પટનના વરિષ્ઠો 

માટે મૈત્રીપૂણપ સવઝનનો સવકાિ થઈ શક ેઅન ેિમ દાયના િુંબુંધોને બળ આપી શકાય. નવી વરિષ્ઠ નાગરિક િુંિાધન રિિેક્ટિી એક ઓનલાઇન ટૂલ 

છે જે વરિષ્ઠો અન િુંભાળ િદાતાઓ માટ ેિુંિાધનો અન ેિવેાઓને િ લભ બનાવવામાું મદદરૂપ થશે. 

 

રિિેક્ટિીમાું ઉપલબ્ધ કેટલાક િુંિાધનોમાું નીચનેાનો િમાવેશ થાય છે: 

• હોમ અને િામાસજક િહયોગ 

• પરિવહન 

• અિોગ્ય અને િ ખાકાિી 

• નાણાકીય અન ેિ લભતા િહયોગ 

• માનસિક સ્વાસ્્ય 

• નવઆગુંત ક િહયોગ 

  

માચપ 2021 માું, સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન સવશ્વ આિોગ્ય િુંસ્થા (WHO)ના વય-મૈત્રીપૂણપ શહેિો અને િમ દાયો માટેના વસૈશ્વક નેટવકપન ું િભ્ય 

બન્ય ું. નેટવકપના િભ્યો WHO ના વય-મૈત્રીપૂણપ અસભગમના મૂલ્યો અને સિદધાુંતોની આપલે કિ ેછે અને િોત્િાહન આપે છે, વય-મૈત્રીપૂણપ 

વાતાવિણ બનાવવા માટે િસતબદધ છે અને નેટવકપમાું િરિયપણે ભાગ લેવા માટે િહમત થાય છે. 

 

વરિષ્ઠોની િુંિાધન રિિેક્ટિી િામાસજક િહભાસગતાન ેિોત્િાસહત કિીને, િામાસજક અળગાપણાને ઓળખીને માસહતી અને િુંચાિ 

માટે િુંિાધનો િદાન કિીને બ્રૅમ્પટનની વયોવૃદધ વસ્તીને મદદ કિે છે, તમામ આઇટમોની રૂપિેખા બ્રૅમ્પટનની વય-મૈત્રીપૂણપ સ્રેટજેી એન્િ 

એશન પ્લાન. 

 

રિિેક્ટિીન ેિફળ બનાવવા માટે ભાિત િિકાિના ન્યૂ હોિાઇઝન્િ ફોિ સિસનયિપ િોગ્રામ તિફથી અન દાન નીસધયનમાું સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટનને 

$20,575 િાપ્ત થયા. 

https://www.brampton.ca/en/business/planning-development/policies-master-plans/age-friendly-brampton/pages/welcome.aspx
https://www.brampton.ca/en/business/planning-development/policies-master-plans/age-friendly-brampton/pages/welcome.aspx


 

 

 

વરિષ્ઠોની નવી િુંિાધન રિિેક્ટિી, ઉપલબ્ધ હોય ત ેિપોટપ િેવાઓ અને મ ખ્ય િમ દાય ટચપોઇન્્િ પિ માસહતી મેળવવાન ું િિળતાથી િ લભ 

બનાવશે, બ્રૅમ્પટનના વરિષ્ઠ લોકો માટે જોિાણો અને િામાસજક જોિાણના અવિિોના પ નઃસનમાપણ માટે મદદ કિશ ેકાિણ કે િમ દાય હજ ું પણ 

COVID-19 મહામાિીમાુંથી રિકવિ થઈ િહ્યા છે. 

 

વરિષ્ઠોની નવી િુંિાધન રિિેક્ટિી સવશે વધ  માસહતી માટે મ લાકાત લો brampton.ca/agefriendly 

રિિેક્ટિીમાું મળેલી કોઈપણ માસહતી માટે વકૈસલ્પક ફોમટેની આવશ્યકતા ધિાવતા િહેવાિીઓ  agefriendly@brampton.caને 

ઈમેલ મોકલી શકે છે 

િ વાક્યો 

“2006માું, બ્રૅમ્પટન 65 અન ેતેથી વધ  વયના આશિ ે34,000 લોકોન ું આશ્રયસ્થાન હત ું. 2016 િ ધીમાું, ત ેિુંખ્યા વધીન ે66,000 થી વધ  

થઈ ગઈ. આપણી પાિે બ્રૅમ્પટનમાું એવા અદભ ત વરિષ્ઠ નાગરિકો છે જેમના યોગદાન આપણા શહેિને મજબૂત બનાવતા િહે છે. સિટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન િમ દાય િાથે જોિાવા અને આપણા વરિષ્ઠ લોકોના જીવનન ેિ ધાિવા માટ ેિસતબદધ છે. વરિષ્ઠોની નવી િુંિાધન રિિેક્ટિી આપણી 

વયોવદૃધ વસ્તીને ટલૂ્િ િદાન કિશ ેજેની તેમને મહત્ત્વના જોિાણો બનાવવા માટ ેઅન ેસવકાિ માટ ેઆવશ્યક છે. 

- પૅરરક બ્રાઉન, મેયિ, િીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

બ્રૅમ્પટન એક સ્વાસ્્યિદ અન ેિ િસિત શહેિ છે; એવ ું શહેિ જયાું આપણા વરિષ્ઠ લોકોનો આદિ થાય છે અને તેમને િહયોગ િાુંપિે છે અને જે 

િમાજમાું િરિય ભૂસમકા ભજવ ેછે. વ્યાપક િામ દાસયક જોિાણ દવાિા, અમે અમાિા વરિષ્ઠોને બ્રૅમ્પટન-સવસશષ્ટ માસહતી િદાન કિવા માટ ેવરિષ્ઠ 

િુંિાધનની નવી રિિેક્ટિી બનાવી છે કાિણ ક ેઅમે દિેકજણ માટ ેિગસતશીલ બ્રૅમ્પટન ઊભ ું કિવાન ું ચાલ  િાખ્ય ું છે." 

- માર્ટપન મેરિિોિ (Martin Medeiros), રિજનલ કાઉસન્િલિ, વૉિપ 3 & 4 િમ ખ, પ્લાનનુંગ એન્િ  િેવેલપમેન્ટ, સિટી ઓફ 

બ્રૅમ્પટન 

“2006 અને 2016 વચ્ચ,ે બ્રૅમ્પટનની વરિષ્ઠ લોકોની વસ્તી 196 ટકા જેટલી વધી અન ેહજ ું તેમ થવ ું ચાલ  છે. સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન એક વય-

મૈત્રીપૂણપ શહેિ બનાવવા અને આપણી વદૃધ વસ્તીન ેતેમના વરિષ્ઠ વર્ષોમાું સવકાિ માટે જરૂિી િાધનો અને િુંિાધનો િદાન કિવા માટે િસતબદધ 

છે.” 

- પૉલ મોરિિન (Paul Morrison), ચીફ એિસમસનસ્રેરટવ ઓરફિિ , સિટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

  

 

https://www.brampton.ca/en/business/planning-development/policies-master-plans/age-friendly-brampton/pages/welcome.aspx
mailto:agefriendly@brampton.ca


 

 

-30- 

કનૅિેાના િૌથી ઝિપી સવકાિ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 કિતા વધ  લોકો વિ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવિાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તેનો હાદપ 

છે લોકો. અમને ઊજાપ મળ ેછે અમાિા સવસવધ િમાજોમાુંથી, અમ ેિોકાણ માટે આકર્ષપણન ું કને્ર છીએ અને અમે તકસનકી અને પયાપવિણીય નસવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાન ું નેતૃત્વ 

કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા સનિોગી શહેિના સવકાિ માટે છે જે િ િસિત, ટકાઉ અને િફળ હોય. અમાિી િાથે Twitter, Facebook, અને Instagramપિ 

જોિાવ. વધ  જાણવા માટે www.brampton.ca. 

 

 

 

 

સમરિયા િુંપકપ (MEDIA CONTACT): 

િીટી ઓફ બૅ્રમ્પટન મસલ્ટકલ્ચિલ સમરિયા 

multiculturalmedia@brampton.ca 

 

  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

