
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਘਰਲੇੂ ਰ ੰਿਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰਿਿੱ ਰਿਆ ਅਤ ੇ

 ਿਚੁੇਤਤਾ ਮਰੁ ੰਮ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਲਿੱ ਭ ਰ ੀ  ੈ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਜਨਵਰੀ, 2020) – ਅਿੱਜ, ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ (Committee of Council) ਮੀਰਟੰਗ ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ 
ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ ਵਿੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਿਤਾਵ ਨੰੂ ਮਨਜੂਰੀ ਰ ਿੱ ਤੀ। ਇ  ਪਰਿਤਾਵ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਰਵਿੱ ਚ ਘਰੇਲੂ ਰ ੰਿਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਿੁਚੇਤਤਾ ਮੁਰ ੰਮ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਲ 

ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ (Peel Regional Police), ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਿਰ ਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ 

 ੈ। 

ਿਤੰਬ੍ਰ 2019 ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਿਰਬ੍ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਪਰਿਤਾਵ ਪਾਿ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇ  ਪਰਿਤਾਵ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ   ੇਅਰਜ ੇ 

ਮੌਜੂ ਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੰੂ ਿਰ ਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਿੀ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਰ ੰਿਾ ਤੋਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਮੁ ਿੱਈਆ ਕਰ ੇ  ਨ। 
ਇ ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ, ਪੀਲ ਕਮੇਟੀ ਅਗੇਂਿਟ ਵੂਮੈਨ ਅਰਬ੍ਊਜ (ਪੀ.ਿੀ.ਏ.ਡਬ੍ਲਯੂ.ਏ.) (Peel Committee Against Woman Abuse) 

(PCAWA), ਿੇਫ ਿੈਂਟਰ ਆਫ ਪੀਲ (Safe Centre of Peel) ਅਤੇ ਰਵਕਰਟਮ ਿਰਰਵਰਿਜ ਆਫ ਪੀਲ (Victim Services of Peel)। 

ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ, 100 ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਰਿਟੀ   ੇਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਨਰਵਾਰਚਤ ਅਰਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟੀ  ਾਲ (City Hall) ਰਵਿੱ ਚ ਪੀ.ਿੀ.ਏ.ਡਬ੍ਲਯੂ.ਏ. 

(PCAWA) ਵਿੱਲੋਂ  ਿੰਚਾਰਲਤ ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਟੇਕ ਬ੍ੈਕ   ਨਾਈਟ (Take Back the Night) ਰਵਿੱ ਚ ਰ ਿੱ ਿਾ ਰਲਆ ਿੀ।   

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਵਿੱਲੋਂ  ਿੰਚਾਰਲਤ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੇਫਟੀ ਐਡਂ ਵੈਲ-ਬ੍ੀਇੰਗ ਰਿਿਟਮ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਟੇਬ੍ਲ (Community Safety 

and Well-being System Leadership Table) ਰਵਿੱ ਚ ਰ ਿੱ ਿਾ ਲੈਂ ੀ  ੈ। ਰਿਿਟਮ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਟੇਬ੍ਲ, ਅਰਜ ੀਆਂ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ ਰਵਕਰਿਤ ਅਤੇ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ ੇਕੇਂ ਰਰਤ  ੈ, ਜੋ ਿਮਿੱ ਰਿਆਵਾਂ  ੇ ਅਰਜ ੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ  ਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂ ੀਆਂ  ਨ, ਰਜ ਨਾਂ  ਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰ ਣ ਵਾਲੇ 

ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ  ੀ ਿੁਰਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿ ਤ ਤ ੇਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਿਰ ਪੈਂ ਾ  ੈ। ਵਿੱਡੇ ਿਮੂ    ੇਅੰ ਰ, ਘਰੇਲੂ ਰ ੰਿਾ ਿਮੇਤ, ਪਰਰਵਾਰਕ ਰ ੰਿਾ  ੀ ਗੁੰ ਝਲ ਾਰ 

ਿਮਿੱ ਰਿਆ ਤ ੇਰਧਆਨ  ੇਣ ਲਈ, ਫੈਰਮਲੀ ਵਾਇਲੈਂਿ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਬ੍ਲ (Family Violence Action Table) ਿਮਰਰਪਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ  ੈ।  

ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ  ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਵਿੀਲੇ (variety of information and local 

resources) ਮੁ ਿੱਈਆ ਕਰ ੀ  ੈ। ਇ ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ: ਮ   ਲੈਣ ਲਈ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਥਾਵਾਂ, ਸ਼ੈਲਟਰ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਉਂਿਰਲੰਗ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ 
ਿਰ ਯੋਗ ਰਡਵਾਈਿਾਂ, ਕਨੰੂਨੀ ਵਿੀਲੇ ਅਤੇ ਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਿਰ ਯੋਗ। 

5 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੰੂ ਕਾਉਂਰਿਲ  ੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅ , ਰਿਟੀ ਇਿ ਮੁਰ ੰਮ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰ ੰਿਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਰਰਆਂ 
ਲਈ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਧ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਸ਼ਰ ਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਥਾਨਕ ਿਟੇਕ ੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇ ਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ, 

ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੰਗਠਨ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelpolice.ca%2Fen%2Fsafety-tips%2Ffamily-and-intimate-partner-violence.aspx&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0b564403451c4edfc90b08d7a5043bbf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637159310858431052&sdata=FPxokGGHySsk0X6fCyAcziDQ1P%2Fy0IiHieqzhyQazAE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelpolice.ca%2Fen%2Fsafety-tips%2Ffamily-and-intimate-partner-violence.aspx&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0b564403451c4edfc90b08d7a5043bbf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637159310858431052&sdata=FPxokGGHySsk0X6fCyAcziDQ1P%2Fy0IiHieqzhyQazAE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.peelpolice.ca%2Fen%2Fsafety-tips%2Ffamily-and-intimate-partner-violence.aspx&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C0b564403451c4edfc90b08d7a5043bbf%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637159310858431052&sdata=FPxokGGHySsk0X6fCyAcziDQ1P%2Fy0IiHieqzhyQazAE%3D&reserved=0


 

 

 ਵਾਲੇ 

“ਘਰੇਲੂ ਰ ੰਿਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਲਈ ਮ ਿੱਤਵਪੂਰਣ  ੈ। ਰਕਉਂਰਕ ਕਾਉਂਰਿਲ ਇਿੱਕ ਰਿ ਤਮੰ  ਅਤੇ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ  ੇ 
ਰਨਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ੀ  ੈ, ਇਿਲਈ ਅਿੀਂ ਘਰੇਲੂ ਰ ੰਿਾ   ੇਪਰਤੀ ਜਨਤਕ ਿੁਚੇਤਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਅਰਜ ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ  ੀ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੰੂ 

ਉਤਸ਼ਾਰ ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ   ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਰਲਿ 

ਰਵਿੱ ਚ ਿਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ   ੇ ੋਰ ਯਤਨ ਕਰ ਿਕ ੇ  ਾਂ।” 

-       ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਘਰੇਲੂ ਰ ੰਿਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਰਿੱ ਰਿਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਵਧ ੀ ਰਚੰਤਾ  ੈ। ਘਰੇਲੂ ਰ ੰਿਾ  ਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਭਾਈਵਾਲ   ੇਤੌਰ ਤੇ, ਰਿਿੱ ਰਿਆ 

ਅਤੇ ਿੁਚੇਤਤਾ ਇਿ ਿਮਿੱ ਰਿਆ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ ਮੁਿੱ ਿ ਿੰਚਾਲਨ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ  ਨ। ਇਿ ਕਰਕ ੇ ੀ ਅਿੀਂ ਜਨਤਕ ਿੁਚੇਤਤਾ ਮੁਰ ੰਮ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਵਿੀਰਲਆਂ ਤ ੇਰਧਆਨ  ੇ ਰ ੇ  ਾਂ। ਘਰੇਲੂ ਰ ੰਿਾ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਧਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਬ੍ੇ ਿੱ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਅਨੁਰਚਤ  ਨ। ਅਿੀਂ ਿਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਰਵਿਤਾਰ ਨਾਲ  ਿੱਿਣਾ ਚਾ ੰੁ ੇ  ਾਂ ਰਕ ਉ  ਰਕਿੱ ਥੋਂ ਿਰ ਯੋਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕ ੇ  ਨ।” 

-        ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ; ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਮੈਨੰੂ ਲਿੱ ਗ ਾ  ੈ ਰਕ ਿੁਚੇਤਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਮੂਰ ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉ ਨਾਂ ਔਰਤਾਂ  ੀ ਰਿੱ ਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਕਰਨਾ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ  ੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਰ ੰਿਾ  ਾ ਰਸ਼ਕਾਰ ਬ੍ਣ ਿਕ ੀਆਂ  ਨ।” 

-        ਬ੍ਲ ੇਵ ਮੁਿੱ ਟਾ (Baldev Mutta), ਚੀਫ ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ  ੈਲਥ ਿਰਰਵਰਿਜ 

“ ਰ ਕੋਈ ਰ ੰਿਾ ਮੁਕਤ ਰਜੰ ਗੀ ਰਜਓਣ  ਾ  ਿੱਕ ਾਰ  ੈ। ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵਿੱ ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ   ੇਬ੍ਿੱ ਰਚਆਂ  ੀਆਂ ਰਜੰ ਗੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਰ ੰਿਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਮ ਿੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾ ਿਕ ੇ  ਾਂ।" 

-        ਸ਼ੇਰੋਨ ਫਲੋਇਡ (Sharon Floyd), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਟਰਰਮ ਪਲੇਿ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਾ ਿਟਾਫ਼, ਘਰੇਲੂ ਰ ੰਿਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿ ਮ ਿੱਤਵਪੂਰਣ ਉ ੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਿਟੇਕ ੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਿਰ ਯੋਗ ਜਾਰੀ 
ਰਿੱਿਣ ਲਈ  ਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧ ਰ ੇਗਾ। ਰਕਉਂਰਕ ਅਿੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਲਾਿੱ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ   ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਇ  ਜਨਤਕ 

ਰਿਿੱ ਰਿਆ ਅਤੇ ਿੁਚੇਤਤਾ ਮੁਰ ੰਮ ਰਤਆਰ ਕਰ ਰ ੇ  ਾਂ, ਅਿੀਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੇਫਟੀ ਐਡਂ ਵੈਲ-ਬ੍ੀਇੰਗ ਰਿਿਟਮ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਟੇਬ੍ਲ  ੁਆਰਾ, ਪਰ ਲਾਂ  ੀ  ੋ 

ਰ ੇ ਮ ਿੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਵਧਾ ਰ ੇ  ਾਂ।” 

-        ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰ ਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ   ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂ ਾ ਘਰ  ੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ੇ  ਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਿ ਕੇ ਕਰ  ੇ ਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ  ੰੁ ੇ  ਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰ  ੇ ਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ 



 

 

ਵਧਾਉਣ  ੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ  ਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜ ਾ ਰਿ ਤਮੰ  ਸ਼ਰ ਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ੇ  ਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ  ੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ  ੋਰ ਜਾਣੋ। 
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