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ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬਤੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤ ੇ“ਵਿੱ ਧ-ਕੇਂਦਸਰਤ” ਿਵੇਾ ਸਿਲੀਵਰੀ ਲਈ  
ਆਰਟਿ, ਕਲਚਰ ਅਤ ੇਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਯਗੋਦਾਨ ਸਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂ

 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅਿੱਜ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਿਰਸਵਸਿਜ ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਸਵਿੱ ਚ ਲੀਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਆਰਟਿ ਦੀਆਂ 
ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਿੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱ ਧ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਨੁਕੂਸਲਤ ਅਤੇ ਗਾਹਕ-ਕੇਂਦਸਰਤ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। 
 

ਆਰਟਿ ਅਤੇ ਕਲਚਰ, ਰੋਜ਼ ਸਥਏਟਰ (Rose Theatre) ਿਮੇਤ, ਇਿੱ ਕ ਨਵੀਂ ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਨਾਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿੱ ਿਾ ਹਨ, 
ਸਜਹਨਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਟੂਸਰਜ਼ਮ, ਸਤਓਹਾਰ ਅਤੇ ਖਾਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਿਪਾਂਿਰਸਸ਼ਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰਧੀ ਅਤੇ ਿਸਥਰ ਆਰਟਿ 
ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਸਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੀਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਰਾਂ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ 
ਏਰੀਆ (Greater Toronto Area) ਸਮਊਸਨਸਿਪਲਟੀਜ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਸਜਿੱ ਥੇ ਆਰਟਿ ਨੰੂ ਖਾਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ 
ਇਿੱਕ ਆਰਸਥਕ ਿੰਚਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

“ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵਕਾਿ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿਿੱ ਸਭਆਚਾਰਕ ਲੈਂਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਿਾਿੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ,” ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਿੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਿਾਇਰੈਕਟਰ, ਬੌਬ ਿਾਰਸਲੰਗ (Bob Darling) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 
ਅਿੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਅਿੀਂ ਿਮੁਿੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਿਿੱ ਸਭਆਚਾਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਸਵਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।” 
 

ਆਰਟਿ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿਟੈਂਿਅਲੋਨ (ਖੁਦ ਨੰੂ ਿਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ (Recreation) ਸਿਵੀਜਨ ਦਾ 
ਸਨਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਬੰਧੀ ਵਾਧੂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਿੱ ਖ ਅਸਧਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਫੋਕਿ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਥਾਸਪਤ ਹੈ। ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਨੰੂ ਿਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿੇਵਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 
ਿੰਿਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਸਵਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 13 ਅਹੁਸਦਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਿਥਾਈ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।  
 

“ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਿਬੰਧੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਝਣ ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਧ-ਕੇਂਦਸਰਤ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਭੂਸਮਕਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਿਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਾਰਾਕਰਨ (ਿੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਕਸਮਨਸ਼ਰ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਿਰਸਵਸਿਜ, ਅਲ ਮੈਨੇਿੇਜ (Al Meneses) ਨੇ 
ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਅਿੀਂ ਇਹ ਿਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ 
ਮੁਿੱ ਖ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਿਾ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਸਿਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਿਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਲੇ ਿਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀਆ ਂਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂ
ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵਿੱ ਚ ਖੋਸਲਿਆ ਸਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹੋਿਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ 
ਵਿੱ ਿੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton


 
 

 

 

 

 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ: 
ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਿਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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