
 

 

 

27 ਜੁਲਾਈ, 2017 

 

ਏ.ਓ.ਡੀ.ਏ. (AODA) ਦ ੇਅਨੁਪਾਲਣ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਰਕੇ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫਵੈਿਵਲਟੀ 'ਤ ੇਉਿਾਰੀ ਸ਼ਰੁ ੂਹਈੋ  

 

ਕ੍ਰੈਵਡਟਵਵਊ ਐਕ੍ਟੀਵਵਟੀ ਹਬ (Creditview Activity Hub) ਵਵਿੱ ਚ ਿਰੀਰਕ੍, ਮਾਨਵਿਕ੍ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ੍ ਿਮਿੱ ਵਿਆਵਾਂ ਅਤ ੇ
ਅਿਮਰਥਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀਵਿਤ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਿਮਤੇ ਿਾਰੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਂਲਈ ਖਡੇਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਹੁੁੰ ਚਯੋਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਹਣੋਗੇ  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕ੍ੁੰ ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ! ਕ੍ਰੈਵਡਟਵਵਊ ਰੋਡ (Creditview Road) ਅਤੇ ਿੈਂਡਲਵੁਿੱ ਡ ਪਾਰਕ੍ਵੇ (Sandalwood 

Parkway) ਦੇ ਜੁੰ ਕ੍ਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਪਾਰਕ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਿਵਥਤ ਕ੍ਰੈਵਡਟਵਵਊ ਐਕ੍ਟੀਵਵਟੀ ਹਬ (Creditview Activity Hub) 'ਤੇ ਉਿਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ 

ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਚੁੰਗਕ੍ੂਜੀ ਪਾਰਕ੍ (Chinguacousy Park) ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਿ ਆਕ੍ਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ, ਇਿ 100—ਏਕ੍ਿ ਦ ੇਪਾਰਕ੍ ਵਵਿੱ ਚ 2004 ਤੋਂ ਵਡਜਾਈਨ 

ਅਤੇ ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਪਿਾਅ ਜਾਰੀ ਹਨ। 
  

ਬਿੁੰਤ 2018 ਵਵਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕ੍ਰੈਵਡਟਵਵਊ ਐਕ੍ਟੀਵਵਟੀ ਹਬ ਅਤੇ ਿਮੁਿੱਚੀ ਪਾਰਕ੍ ਫੈਵਿਵਲਟੀ ਵਜਿ ਵਵਿੱ ਚ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਹਨ, 

ਐਕ੍ਿੈਿੀਵਬਵਲਟੀ ਫਾਰ ਓਨਟੈਵਰਅਨਿ ਵਵਦ ਵਡਿਐਵਬਵਲਟੀ ਐਕ੍ਟ (ਅਿਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੁੰ ਚਯੋਗਤਾ ਅਵਧਵਨਯਮ) 

(ਏ.ਓ.ਡੀ.ਏ.) ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਨੁਪਾਲਣ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੀ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਫੈਵਿਵਲਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਮੁਿੱਚੀ ਫੈਵਿਵਲਟੀ ਿਰੀਰਕ੍, ਮਾਨਵਿਕ੍ ਅਤੇ 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ੍ ਿਮਿੱ ਵਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕ੍ਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਹੁੁੰ ਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

 

ਐਕ੍ਟੀਵਵਟੀ ਹਬ ਬਾਰ ੇ 

 

 ਇਿਦਾ ਆਕ੍ਾਰ ਲਗਭਗ 8,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ (85,000 ਵਰਗ ਫੁਿੱ ਟ) ਹੈ 

 ਿਮੁਿੱਚੀ ਫੈਵਿਵਲਟੀ ਦਾ ਥੀਮ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਿਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ-ਿਾਇਕ੍ਲ ਯੋਜਨਾ, ਵਮਲੇ-ਜੁਲੇ ਖਾਿ ਰੁੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ 

 ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਹੁੁੰ ਚਯੋਗ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ, ਜੋ  ਵਬਲਕ੍ੁਿੱ ਲ ਨਵੇਂ ਏ.ਓ.ਡੀ.ਓ. ਵਵਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ 

 ਿਰੀਰਕ੍, ਮਾਨਵਿਕ੍ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ੍ ਿਮਿੱ ਵਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਿਮਰਥਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀਵਿਤ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ  

 ਭਾਗਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਬਾਿਕ੍ੇਟਬਾਲ, ਬਾਉਂਿ ਵਾਲ, 4-ਿਕ੍ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਅਿੱ ਡੀ-ਟਿੱਪਾ (ਹੌਪਿਕੌ੍ਚ), ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਮਰਿੱਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 

ਵਵਅਕ੍ਤੀਆਂ ਲਈ ਝੂਲੇ, ਜੂਨੀਅਰ/ਿੀਨੀਅਰ ਕ੍ਲਾਈਬਂਰਿ, ਿਲਾਈਡਾਂ, ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਮੇਜਾਂ (ਿੈਂਡ ਟੇਬਲਿ) ਅਤੇ ਝੂਮਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ (ਿਵੇ 

ਵਸ਼ਪ) (ਵਹੀਲਚੇਅਰ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਵੀ) 

 ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਛਤਰੀਆਂ, ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਵਪਕ੍ਵਨਕ੍ ਮੇਜਾਂ, ਿੀਟ ਵਾਲਿ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਹੁੁੰ ਚਯੋਗ ਿਰਫੇਵਿੁੰਗ (ਿਤਹਾ) 

(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਣਾਵਟੀ ਘਾਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਰਬਿ ਦੇ ਬਣੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ, ਰੋਿੀ ਅਤੇ ਲੁਿੱ ਕ੍ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਵਮਸ਼ਰਣ 

 ਵਾਟਰ-ਿਾਈਕ੍ਲ ਥੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਹੁੁੰਚਯੋਗ ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ ਵਵਿੱ ਚ ਕ੍ਿਟਮ ਵਾਟਰ/ਿਪਰੇ ਭਾਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  ਏਅਰ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 



 

 

 ਪੂਰੀ ਿਾਈਟ ਵਵਿੱ ਚ ਵਧਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਭਾਗ: ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵਿੱ ਡੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਵਚਕ੍ਾਰ ਇਿ ਤਰਹਾਂ 

ਥਾਂ ਰਿੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਵਬਹਤਰ ਿੁਰਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਵਨਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰੇਗਾ 

 ਉਹਨਾਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕ੍ੂਵਲਤ “ਸ਼ਾਂਤ/ਵਵਚਾਰਸ਼ੀਲ” ਭਾਗ, ਜੋ ਇਕ੍ਿੱ ਲੇ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਵਕ੍ਾਿ ਿਬੁੰ ਧੀ ਅਿਮਰਥਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 

ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ  

 ਇਿਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ $3.1 ਵਮਲੀਅਨ ਹੈ  

 

 

ਪਾਰਕ੍ ਬਾਰ ੇਤਿੱ ਥ  

 

 ਇਿਦਾ ਆਕ੍ਾਰ 100 ਏਕ੍ਿ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੈ 

 ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਿਾਰੀ, ਵਾਧੂ ਫੈਵਿਵਲਟੀਜ ਦੀ ਵਵਵਿਥਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਵਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਉਿਾਰੀ ਦੇ ਪਿਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2004– 2005 ਤੋਂ ਹੋਈ 

ਿੀ  

 ਇਿ ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱਠ ਛੋਟੇ ਿੌਕ੍ਰ ਖੇਤਰ, ਦੋ ਵਕ੍ਰਕ੍ੇਟ/ਿੌਕ੍ਰ ਕ੍ੋਂਬੋ ਖੇਤਰ, ਇਿੱ ਕ੍ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕ੍ਰਕ੍ੇਟ ਖੇਤਰ, ਦੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਫੁਿੱ ਟਬਾਲ/ਿੌਕ੍ਰ ਕ੍ੋਂਬੋ 

ਖੇਤਰ, ਦੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਲੈਕ੍ਰੋਜ/ਿੌਕ੍ਰ ਕ੍ੋਂਬੋ ਖੇਤਰ, ਚਾਰ ਿੌਕ੍ਰ ਖੇਤਰ (ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਵਤੁੰ ਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਦੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ 

ਬਣਾਵਟੀ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਫੀਫਾ (FIFA)- ਮਨਜੂਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿੌਕ੍ਰ ਖੇਤਰ ਹਨ 

 ਲਗਭਗ 1,000 ਵਾਹਨਾਂ (250 ਲੁਿੱ ਕ੍ ਅਤੇ ਰੇਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, 750 ਕ੍ੁੰਕ੍ਰੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ) ਲਈ ਪਾਰਵਕ੍ੁੰ ਗ। ਿਾਰੇ ਪਾਰਵਕ੍ੁੰਗ ਭਾਗਾਂ ਨੂੁੰ  

ਿਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਿੱ ਕ੍ ਲੁਿੱ ਕ੍ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਮਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਅਿੱ ਪਗਰੇਡ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 

 ਲੋਕ੍ਾਂ ਲਈ ਕ੍ਿੱ ਪਿੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕ੍ਮਰੇ/ਗੁਿਲਖਾਨੇ, ਪਰਾਥਵਮਕ੍ ਡਾਕ੍ਟਰੀ ਿਹਾਇਤਾ (ਫਿਟ ਏਡ), ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗਹਾ 

ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ੍ ਛਾਇਆਵਕ੍ਰਤ ਫੀਲਡਹਾਊਿ 

 ਲਗਭਗ ਵਤੁੰ ਨ ਵਕ੍ਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਿੈਰ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਗਡੁੰਡੀਆਂ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੂੁੰ  2018 ਤਿੱਕ੍ ਲੁਿੱ ਕ੍ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਮਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਅਿੱ ਪਗਰੇਡ ਕ੍ੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ  

 ਪਾਰਕ੍ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਪਾਰਕ੍ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ “ਵਫਟਨੈਿ ਲੂਪਿ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਗਡੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਵਫਟਨੈਿ ਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 

 ਿੈਰ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਗਡੁੰਡੀਆਂ ਟਰਾਂਿ ਕ੍ੈਨੇਡਾ (Trans Canada) ਕ੍ੁਦਰਤੀ ਪਗਡੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਿਟਮ/ਵੈਲੀਜ 

(Natural Heritage System/Valleys) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਿਦੀਆਂ ਹਨ 

 ਇਿੱਕ੍ ਵਪਕ੍ਵਨਕ੍ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਵਜਿ ਵਵਿੱ ਚ 40-50 ਲੋਕ੍ ਆ ਿਕ੍ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2018 ਤਿੱ ਕ੍ ਵਾਧੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਿਥਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ 

 ਐਕ੍ਟੀਵਵਟੀ ਹਬ ਕ੍ਰੈਵਡਟਵਵਊ ਪਾਰਕ੍ (Creditview Park) ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਵਕ੍ਾਿ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਪਿਾਵ ਵਵਿੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ 
 

 

ਵਦਲਚਿਪ ਤਿੱ ਥ: 

 

 ਪਾਰਕ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕ੍ੋਈ ਵੀ ਵਨਕ੍ਾਿੀ ਿੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਾਰੀ ਵਨਕ੍ਾਿੀ ਨੂੁੰ  ਲੋ ਇੁੰ ਪੈਕ੍ਟ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ (Low Impact 

Development) (ਐਲ.ਆਈ.ਡੀ.) ਟੈਕ੍ਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਬਹਤਰ ਪਿੱ ਧਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਿਾਂਵਭਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਨਾਲ ਪਾਰਕ੍ ਦੇ 



 

 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਬੁੰ ਧੀ ਪਰਭਾਵ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ, ਵਕ੍ਉਂਵਕ੍ ਵਰਖਾ ਦਾ ਿਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਨਕ੍ਾਿੀ ਿੀਵਰ ਵਿਿਟਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਜਾਣ ਦੀ 

ਬਜਾਏ, ਕ੍ੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੁਣ ਕ੍ੇ ਜਮੀਨ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

 ਿਪਲੈਸ਼ ਪੈਡ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੁੰ  ਇਿੱ ਕ੍ “ਕ੍ੁਦਰਤੀ  ਛਿੱਪਿ” ਵਵਿੱ ਚ ਇਕ੍ਿੱਠਾ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਜਿਨੂੁੰ  ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦੇ ਿੌਕ੍ਰ ਭਾਗਾਂ ਦੀ 

ਵਿੁੰਚਾਈ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਵਰਿਾਈਕ੍ਲ ਕ੍ੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  ਇਹ ਿਮੁਿੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੁੰ  ਘਿੱ ਟ ਕ੍ਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕ੍ਿੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਿ ਵਰਤੋਂ 

ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਅਨੁਕ੍ੂਵਲਤ ਵਡਜਾਈਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰੇਗਾ 

 ਲਗਭਗ 2,500 ਰੁਿੱ ਖ ਅਤੇ ਝਾਿੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਵਜਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ 500 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨੂੁੰ  ਕ੍ੁਦਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨ 

ਲਈ, ਜੀਵ ਵਵਵਭੁੰਨਤਾ ਵਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ੍ੁਆਵਲਟੀ ਨੂੁੰ  ਿੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੋਰ ਨੂੁੰ  ਰੋਕ੍ਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵੈਲੀ 

ਕ੍ਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਵਰਟੀ (Credit Valley Conservation Authority) ਦੇ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਲਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ  

 
 

ਉਿਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਨਯਵਮਤ ਅਿੱ ਪਡੇਟਾਂ ਲਈ, ਿਾਨੂੁੰ  Facebook ਅਤੇ Twitter 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕ੍ਰੋ। 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕ੍ਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਿੁੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ੍ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਿਾਨੂੁੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੂੁੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕ੍ਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੁੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈ੍ਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕ੍ਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕ੍ੇਂਦਰ ਵਵਿੱ ਚ ਿਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕ੍ੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ੍ ਪੈਦਾ ਕ੍ਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕ੍ੁੰਮ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ੍ਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵਿਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੁੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੁੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕ੍ਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ੍ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕ੍ਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂੁੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕ੍ਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੁੰ ਪਰਕ੍ 

ਲੀਜਾ ਕੌ੍ਕ੍ਿ (Lisa Cox) 

ਮੀਡੀਆ ਕ੍ੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2028 |  lisa.cox@brampton.ca 
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