
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਰਿਟੀ ਦਾ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ, 2020 ਲਈ ਆਭਾਿੀ ਤਰੌ ਤੇ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (27 ਜੁਲਾਈ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Nurturing Neighbourhoods 

Program), ਮੰਗਲਵਾਰ, 4 ਅਗਿਤ, 2020 ਨ ੰ  ਵਾਪ੍ਿ ਆਵੇਗਾ। ਇਿ ਿਾਲ, ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਿਆ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੁੱਿਣ 

ਲਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਗਵਾਂਢ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਿਰਗਰਮ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਿਮਰੁੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਿੀਰਲਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਆਪ੍ਣ ੇਗਵਾਂਢ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੁੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਹੈ, ਉਿਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੰਨ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕ ੇਹੋਣਗੇ: 

• ਆਭਾਿੀ (ਵਰਚਅੁਲ) ਵਾੁੱਕਿ – 15 ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾੁੱਕਿ (ਿੈਰਾਂ), ਰਨਯਤ ਤਾਰੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ਤ ੇਪੋ੍ਿਟ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾੁੱਕਿ ਰਵੁੱ ਚ ਆਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤ ੇਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ 
ਕਾਇਮ ਰੁੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰ ਪ੍ ਨਾਲ ਇਕੁੱ ਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾੁੱਕਿ ਰਵੁੱ ਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ ਲਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।    

• ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡ ਿਰਵਿੇਣ – ਰਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਗਵਾਂਢਾਂ ਨ ੰ  ਿਮਝਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਨਵਾਿੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਕਵੇਂ 
ਆਪ੍ਿੀ ਰਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣ ੇਿੇਤਰ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਿਰਵੇਿਣ ਰਵੁੱ ਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈਣ। 

• ਔਨਲਾਈਨ ਮਰੈਪੰ੍ਗ ਟ ਲ – ਇੁੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਰਪੰ੍ਗ ਟ ਲ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦ ੇਅੰਦਰ, ਮੌਰਕਆਂ, ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਪ੍ਛਾਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਭਾਿੀ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡ ਵਾੁੱਕਿ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਿ ਚੀ 
ਲਈ, www.brampton.ca/neighbourhoods ਤ ੇਜਾਓ। 

ਿੰਿਪੇ੍ ਤੁੱਥ 

ਇੁੱਕ ਪ੍ ਰਨ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡ ਆਰਡਟ (Complete Neighbourhood Audit) ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 2040 ਰਵਜਨ (Brampton 2040 

Vision) ਲਈ ਇੁੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਮੰਰਨਆ ਰਗਆ। ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ, 2019 ਰਵੁੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਿੁਝਾਅ ਲੈਣ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  
ਵਿੀਰਲਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਰਮਆਦ ਰਵੁੱਚ, ਲੋਕਲ ਗਵਾਂਢਾਂ ਲਈ ਿਾਿ ਤੌਰ ਤੇ ਰਤਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ।  

• ਰਿਟੀ ਨੇ 2019 ਰਵੁੱ ਚ, 11 ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਵਾੁੱਕਿ ਪ੍ ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੁੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਰਨਵਾਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਿਨ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਇੁੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਗਵਾਂਢਾਂ ਦੀ ਗੁੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਿਨ ੰ  ਉਹ ਘਰ ਆਿਦੇ ਹਨ। ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ੇਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮੌਕ ੇਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ, ਇਿ ਿਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ 15 ਿੇਤਰਾਂ 
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ਰਵੁੱਚ ਰਰਹਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ, ਆਭਾਿੀ ਵਾੁੱਕਿ ਰਵੁੱਚ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡ ਿਰਵੇਿਣਾਂ ਰਵੁੱਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਰਪੰ੍ਗ 

ਟ ਲ ਤ ੇਰਟੁੱ ਪ੍ਣੀ ਕਰਕ,ੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰਾਏ ਰਦਓ।” 
- ਪੈ੍ਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

“ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਰਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ ਵੁੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜੁੱਥੇ ਿੰਭਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਿਹ ਲਤਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਿਹੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਿ ਵੇਲੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿੁਰੁੱ ਰਿਆ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਮਹੁੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਲ ਦਾ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ 15 ਲੋਕਲ ਗਵਾਂਢਾਂ ਬਾਰੇ 

ਆਪ੍ਣੇ ਰਵਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਰਥਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਿਣ ਰਵੁੱਚ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਇੁੱਕ ਿੁਰੁੱ ਰਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪ੍ਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

“ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਿੰਦ ਹੈ। ਨਾਲ 

ਹੀ ਰਨਵਾਿੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਰਕ ਉਹ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਰਕਹੜੀਆਂ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਇਿ ਿਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਹਾ ਵੁੱ ਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰ ਰਫਰ ਵੀ ਰਨਵਾਿੀ, ਆਪ੍ਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ ਰੀ ਿੁਰੁੱ ਰਿਆ ਦੇ 
ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪ੍ਣ ੇਗਵਾਂਢ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾ ਿਕਦੇ ਹਨ।” 

- ਪੈ੍ਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਪ੍ਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਡੈਵਲੈਪ੍ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  

“ਰਿਟੀ, ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੁੱਧ ਹੈ। ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ੰ  
ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਿੁਰੁੱ ਰਿਅਤ ਰੁੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਿਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”  

- ਡੇਰਵਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 
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ਮੀਡੀਆ ਿੰਪ੍ਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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