
 
 

 

 

24 ਮਈ, 2017  

 

ਪੀਲ ਮਨੈਰ ਪਰਜੋੈਕਟ ਸਿਟੀ, ਸਿਹਤ ਦਖੇਭਾਲ ਅਤ ੇਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਜਿੱ ਤ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅਿੱ ਜ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਪੀਲ ਮੈਨਰ (Peel Manor) ਲੰਮੀ ਸਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਕੇਂਦਰ (ਲੌਂ ਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਿੈਂਟਰ) ਦ ੇਪ਼ੁਨਰ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸਿਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਿ਼ੁਿਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। 
ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਸਿਚਕਾਰ ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਿਸਹਯੋਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ 
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਿਿੱ ਿ ਸਜਉਣਯੋਗ ਥਾਿਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਿਾਿਾ ਹੋਿੇਗਾ। 
 

ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮ਼ੁਿੱ ਖ ਕੰਮ ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਜਿੱ ਥੇ ਸਿਟੀ ਲੰਮੀ-ਸਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਲੀ ਨਿੀਂ ਫੈਸਿਸਲਟੀ (ਕੇਂਦਰ) ਦੀ ਉਿਾਰੀ ਦੀ 
ਇਜਾਜਤ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਮ਼ੁਰੇ ਿਟਰੀਟ ਪਾਰਕ (Murray Street Park) ਦਾ ਸਹਿੱਿਾ ਛਿੱ ਡ ਦੇਿੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਿੀਂ ਫੈਸਿਸਲਟੀ ਪ਼ੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 
ਸਬਲਸਡੰਗ ਨ਼ੂੰ  ਢਾਹ ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸਹਿੱ ਿਾ ਮ਼ੁਰੇ ਿਟਰੀਟ ਪਾਰਕ (Murray Street Park) ਦਾ ਸਹਿੱਿਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 
 

“ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਇਿ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਕ ਿਹੀ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮ਼ੁਿੱ ਲ ਸਕਿੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,” ਪਲਾਸਨੰਗ ਐਡਂ ਡੈਿਲੈਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 
ਮ਼ੁਖੀ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਇਲੇਨ ਮ਼ੂਰ (Elaine Moore) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਸਕਹਾ, “ਇਹ ਿਚਮ਼ੁਿੱ ਚ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਰਬੋਤਮ ਕੇਂਦਰ 
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ਼ੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਨ਼ੂੰ , ਿਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨ਼ੂੰ  ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤਿੱ ਕ ਿਿੀ ਹੋਈ ਪਹ਼ੁੰ ਚ 
ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਿੇਗਾ।” 
 

ਪੀਲ ਮੈਨਰ (Peel Manor) ਲੰਮੀ ਸਮਆਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬਲਸਡੰਗ ਦੀ ਜੀਿਨ ਸਮਆਦ ਪ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹ਼ੁਣ ਖਾਿ ਿ਼ੁਿਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਣਤਰ ਦੀ ਿਮਰਿੱਥਾ ਸਿਿੱ ਚ ਿਾਿਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਿ ਲੋੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜਉਣਯੋਗ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਸਸ਼ਫਟਾਂ ਸਿਿੱ ਚ 
ਹਰ ਰੋਜ 75-100 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ 60 ਥਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਾਿ਼ੂ ਅਡਲਟ ਡੇ ਿਰਸਿਿ (ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ 
ਿੇਿਾ) ਿੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀ ਪੀਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰੀਜਨਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਿੇਿਾਿਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ (ਿੀਨੀਅਰਿ 
ਿਰਸਿਸਿਜ ਹਬ) ਖੋਲਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 
 

“ਪੀਲ ਮੈਨਰ ਦਾ ਪ਼ੁਨਰ ਸਿਕਾਿ ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਹਤ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਿੱ ਚ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਿੱ ਚ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਕ਼ੁਆਸਲਟੀ ਨ਼ੂੰ  ਿ਼ੁਿਾਰਨ ਸਿਿੱ ਚ 
ਸਕਿ ਤਰਹਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ,” ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਡੈਿਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਿਬੰਿੀ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ ਦੀ 
ਪਸਹਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਜੰਮੇਿਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੀਡਰ ਬੌਬ ਡਾਰਸਲੰਗ (Bob Darling) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱ ਗੇ ਸਕਹਾ, ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ (Peel 

Memorial) ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਹਾਲੀਆ ਸਿਕਾਿ ਅਤੇ ਐਸਰਨਓਕਸਕਡਿ (ErinoakKids) ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਸ਼਼ੁਰ਼ੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਿੈਕਟਰ ਸਿਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 
 

ਪ਼ੁਨਰ-ਕਲਸਪਤ ਮ਼ੁਰੇ ਿਟਰੀਟ ਪਾਰਕ ਸਿਿੱ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਨ਼ੁਕ਼ੂਲ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚਿੱਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਿਾਪਿ ਆਉਣ ਸਿਿੱ ਚ ਿਿੀਆ ਕਨੈਕਟੀਸਿਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਿੀ 
ਕਾਫੀ ਿਿੱ ਡਾ ਬਣੇਗਾ। 
 



 
 

 

ਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸਕਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਿੀ ਘਿੱ ਟ ਦ਼ੂਰ ਨਿੇਂ ਪੀਲ ਮੈਨਰ ਨ਼ੂੰ  ਨਿੇਂ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗਰੇਸਟਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਿੈਲਨੈਿ (Peel 

Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਦੇ ਸਿਹਤ ਿਮ਼ੁਦਾਇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। A recent 

study (ਇਿੱਕ ਹਾਲੀਆ ਅਸਿਐਨ) ਨੇ ਦ਼ੂਰਦਰਸ਼ੀ ਿੋਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਸਿਸਗਆਨ ਖੇਤਰ ਸਿਿੱ ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 
ਿਮਰਿੱਥਤਾਿਾਂ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਮ਼ੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰ਼ੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
 

ਸਿਹਤ ਿਮ਼ੁਦਾਇ ਦੇ ਸਿਕਾਿ ਦੇ ਲੰਮੀ-ਸਮਆਦ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਸਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਿਿੱ ਿ ਅਤੇ ਉੱਚੀ-ਤਨਖਾਹ ਿਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਿੈਂਟਰ 
ਸਿਿੱ ਚ ਬੇਬਾਕ ਿਾਿਾ, ਨਿੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਸ਼ਿਸਿਆਪੀ ਿਾਖ ਨ਼ੂੰ  ਉੱਨਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਿਾਰਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਿੱ ਚ ਸਬਹਤਰ ਜੀਿਨ 
ਕ਼ੁਆਸਲਟੀ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪ਼ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਿਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਿੱ ਚ ਿਾਿਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਸਿਸਿਿਤਾ ਿਾਨ਼ੂੰ  ਿਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਿੇਸ਼ ਨ਼ੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸ਼ਿ-ਸਿਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨ਼ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਿਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿ਼ੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਿੱ ਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜ਼ੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ਼ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨ਼ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਿਾਨ਼ੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 
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