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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਪਾਰਕਸ ਅਤ ੇਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਸੀ ਕੈਂਪ੍ਬ੍ੈਲ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਸੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre) ਮਿਖੇ ਮਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਾਰਕਸ 
ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਾਸਟਰ ਪ੍ਲਾਨ (ਪ੍ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਿਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। 
ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੂੰ  ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿੱਚ ਪੂ੍ਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ, 
ਿਾਸਟਰ ਪ੍ਲਾਨ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ ਮਕ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ੍ਣੇ 
ਅੂੰ ਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰੀ ਪ੍ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿੱਚ ਮਨਿੇਸ਼ ਮਕੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਮਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਿਾਸਟਰ ਪ੍ਲਾਨ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਬ੍ਦਲਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੂੰ ਮਖਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਿੱੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਿੌਜੂਦਾ ਪ੍ਾਰਕਾਂ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਲਈ 
ਬ੍ੁਮਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਿੱੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਮਿੱਖ ਮਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਮਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮਿਕਮਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਜੋਸ਼ 
ਭਰੀ ਪ੍ਮਹਲਕਦਿੀ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੌਜੂਦ ਸਨ ਿੇਅਰ ਮਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਿੈਂਬ੍ਰ; ਰੈਪ੍ਟਰਸ 
905 ਤੋਂ ਮਸਿ ਭੁੱ ਲਰ (Sim Bhullar); ਰੈਪ੍ਟਰਸ 905 ਦੇ ਿੁੱ ਖ ਕੋਚ ਅਤੇ ਅਮਸਸਟੂੰਟ ਜਨਰਲ ਿੈਨੇਜਰ ਜੈਸੀ ਿੇਰਮਿਸ (Jesse Mermuys); ਅਤੇ 
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 2015 CSTA ਸਪੋ੍ਰਟ ਇਿੈਂਟ ਿਾਲੂੰ ਟੀਅਰ, ਅਤੇ ਮਿਿੈਨਸ ਆਈਸ ਸਲੈਜ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪੈ੍ਰਾਲੂੰ ਮਪ੍ਕ ਕੋਚ ਕੇਨ ਹਾਲ (Ken Hall)।  

 

ਿੇਅਰ ਮਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਮਕਹਾ, “2008 ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲੀ ਿਾਰ ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਇ ਿੂੰਗ 
ਰਹੀ ਹੈ ਮਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਬ੍ਹਤਰ ਮਕਿੇਂ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਿੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਮਕਸਿ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਇਰਾਦਤਨ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣੀ, 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਿਧੇਰੇ ਸਰਗਰਿ, ਮਸਹਤਿੂੰਦ ਅਤੇ ਜੀਉਣਯੋਗ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਿਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਹੈ।”  
 

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਕਹਾ, “ਿੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨਿਾਸੀਆਂ – ਛੋਮਟਆਂ, ਿੱਮਡਆਂ, ਿਾਮਪ੍ਆਂ, ਬ੍ਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਿਮਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਪੋ੍ਰਟਸ 
ਗਰੱੁਪ੍ਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬ੍ਾਂ ਦੇ ਿਾਲੂੰ ਟੀਅਰਾਂ – ਨੂੂੰ  ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਦੂੰ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਮਰਆਂ ਿਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਬ੍ਹਤਰ 
ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਮਨਰਿਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ।” 
 

ਪ੍ਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਾਸਟਰ ਪ੍ਲਾਨ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਬ੍ਣੋ! ਸਾਡੇ ਤੇਜ਼ੀ ਿਾਲ ਿੱਧ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਅਨੁਕੂਲ ਬ੍ਣਨ ਮਿੱਚ ਿਦਦ ਲਈ ਮਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਯੋਗਕਰਤਾ ਸਿੂਹਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਿਹੱਤਿਪੂ੍ਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: 
 

 ਪ੍ਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਾਸਟਰ ਪ੍ਲਾਨ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ www.brampton.ca/prmp 'ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ 
ਸਰਿੇਖਣ ਮਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿੋ। 

 ਸਾਡੀ ਪ੍ਮਹਲੀ ਪ੍ਬ੍ਮਲਕ ਿੀਮਟੂੰਗ ਮਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਮਿਚਾਰ ਦੱਸੋ ਜੋ ਮਕ 3 ਿਈ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਿ 6-9 ਿਜੇ ਤਕ ਲੋਫਰਸ ਲੇਕ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Loafer’s 

Lake Recreation Centre) ਮਿਖੇ ਆਯੋਮਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
 10 ਅਤੇ 11 ਿਈ ਨੂੂੰ  ਮਹੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿੱਚ ਖੇਡ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪ੍ਯੋਗਕਰਤਾ ਸਿੂਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੁਲਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ – ਸਾਨੂੂੰ  ਈਿੇਲ ਭੇਜ ਕੇ 

ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਮਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ। 
 ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮਟੱਪ੍ਣੀਆਂ prmp@brampton.ca 'ਤੇ ਭੇਜੋ। 
 

ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਮਹਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਭਮਿੱਖ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਇ ਮਦਓ। ਆਓ ਆਪ੍ਸ ਮਿੱਚ ਜੁੜੀਏ! ਪ੍ਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਾਸਟਰ ਪ੍ਲਾਨ ਅਤੇ ਇਸ 
ਮਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/prmp 'ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਮਿੱਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਸ਼ਮਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਿਮਿਧ ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਮਪ੍ਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪ੍ਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਮਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਮਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਿਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਮਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਮਿੱਚ ਖਮੋਲਿਆ ਮਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਮਸਮਿਕ ਹਸੋਮਪ੍ਟਲ, ਮਿਮਲਅਿ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਮਸਸਟਿ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਡੇ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਮਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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 ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਬ੍ਰਾਇਨ ਸਮਟਟਲ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਮਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca    
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