
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ COVID-19 ਨ ੰ  ਫਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਰਿਰ ਦੇ  
ਪਰਿਲੇ ਬ੍ਕੈਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਘਸ਼ੋਣਾ ਕੀਤੀ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਅਪਰੈਲ, 2020) – ਕਿੱਲਹ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Backyard Garden Program) ਦੀ 
ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰ ਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਰਿੱ ਰਿਆ ਿਰਿਯੋਗ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨ ੀਂ ਈਕ-ੋਫਰੈਂਡਲੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀ ਿੈ। ਇਿ 

ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  COVID-19 (ਿੀ.ਓ. ੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19) ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਘਰ ਰ ਿੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਪਰਿਲੀ ਰਮਊਰਨਰਿਪੈਰਲਟੀ ਿੈ, ਰਜਿਨੇ COVID-19 ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੀਆਂ ਿਬ੍ਜੀਆਂ 
ਉਗਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰ ਿੱਚ ਇਿ ਪਰਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ ਿੈ।  
 

ਨ ੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਚੇਅਰ,  ਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6 ਦ ੇਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ ਡਗ ਰ ਹਲੈਨਿ ਿਨ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਿਟੀ ਦੇ ਪਾਰਕਿ 

ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਿ ਐਡਂ ਫੋਰੈਿਟਰੀ (Parks Maintenance and Forestry) ਰਡ ੀਜਨ ਦੀ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤ ੇਇਿ ਰ ਿੱ ਚ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨ ੰ   ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 
 

ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰਜਿੇ ਉਪਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਰ ਰੀ ਿਮਝਦੇ ਿੋਏ, ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਿੁਦ ਦ ੇਘਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਆਰਦ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 
ਘਰ ਰ ਿੱਚ ਉੱਗੀਆਂ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਥਾਨਕ ਫ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 

ਰਕ ਭੋਜਨ, ਲੋੜ ੰਦ ਲੋਕਾਂ ਰ ਿੱਚ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਭਾਗਾਂ ਰ ਿੱਚ  ੰਰਡਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ, ਫ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਬ੍ੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। 
 

ਇਿ ਪਰਿਲਕਦਮੀ, ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਰਿੱ ਰਿਆ ਤ ੇਕੇਂਦਰਰਤ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Social Support Task Force) ਦਾ ਿਮਰਥਨ 

ਕਰਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਰਿਟੀ ਦੀ, ਿਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਿਰ (Green City) ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਦੀ ਤਰਜੀਿ ਦੀ  ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਿੈ।  
 

ਨ ਾਂ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਮੌਜ ਦਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਾਰਡਨਿ (Community Gardens) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰ ਿਤਾਰ ਿੈ, ਰਜਿਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਨ ਾਿੀ 
ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਿ ਿਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਰਰਆਲੀ ਕਾਇਮ ਰਿੱਿ ਿਕਦੇ ਿਨ।   
 

ਰਨ ਾਿੀ BramptonGreenCity@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਿਮਾਨ (ਰਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ੀਜ) ਮੰਗ ਾ ਿਕਦੇ ਿਨ। ਅਿੀਂ ਆਪਣੀ  ੈਬ੍ਿਾਈਟ 

www.brampton.ca/parks ਤ ੇਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਰ ਿੱ ਚ ਰਟਊਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਿੁਝਾਅ  ੀ ਿਾਂਝ ੇਕਰਾਂਗੇ ਰਕ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਿੰਭਾਲ ਰਕ ੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ। 
 

ਅਰਥ ਡ ੇ(Earth Day) ਦੀ 50 ੀਂ  ਰਹੇਗੰਢ ਆਉਣ  ਾਲੀ (ਬ੍ੁਿੱ ਧ ਾਰ, 22 ਅਪਰੈਲ) ਿੈ, ਇਿਲਈ ਇਿ ਰਨ ਾਿੀਆਂ  ਾਿਤੇ ਬ੍ਿੁਤ  ਧੀਆ ਮੌਕਾ ਿੈ ਰਕ ਉਿ 

ਸ਼ਰਿਰੀ ਿੇਤੀ ਰ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ   ਿੱ ਧ ਰਿਿਤਮੰਦ, ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਰਥਰ 

ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਘਰ ਰ ਿੱਚ ਿੀ ਅਰਥ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਇਿੱਥੇ ਕੁਝ ਿੁਝਾਅ (tips) ਰਦਿੱਤੇ ਗਏ ਿਨ।  
 

ਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ  

 

ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਇਿਨਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਨ ੰ  ਰਮਿੱਟੀ, ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਦ ੇਪੌਦੇ ਅਤੇ ਬ੍ੀਜ ਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਿਕਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

BramptonGreenCity@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ। 
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ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਕ COVID-19 ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ, www.brampton.ca/COVID19 

ਤ ੇਜਾਓ।  
 

ਿ ਾਲੇ 

“ਇਿ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮ ਿਾਂ ਨ ੰ  ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਿਾਡੀ ਮੁਿੱ ਿ ਤਰਜੀਿ ਿੈ। ਿਾਡੀ ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਮਜੋਰ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਭੋਜਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਜਰ ਰੀ ਿਰਿਯੋਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਖ਼ਤ ਰਮਿਨਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਰਿਿੱ ਤ 

ਰ ਿੱਚ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡਿ ਰ ਿੱਚ ਤਾਜੀਆਂ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਿਮਰਿੱਥ ਬ੍ਣਾ ਰਿੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦ ੇਿਰਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਿਾਡਾ 
ਟੀਚਾ ਿੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਿੀਂ 1,000 ਨ ੇਂ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਿੰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਮਾਣ ਨ ੰ   ਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਿਾਡੇ ਫ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਤ ੇਦਬ੍ਾਅ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਾਂ।” 

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

“ਿਾਡਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਾਰਡਨਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਿੁਤ ਿਫਲ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਰਕ ਅਿੀਂ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰਜਿੇ ਉਪਾ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਰ ਰੀ ਿਮਝਦੇ ਿੋਏ ਉਿੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਾਰਡਨਿ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ, ਇਿੇ ਕਰਕ ੇਅਿੀਂ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਲਈ ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਿਾਂ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾਰੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  
ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ,  ਿੱ ਿਰੇ ਰਰਿੰਦੇ ਿੋਏ ਆਉਟਡੋਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।” 

- ਡਗ ਰ ਹਲੈਨਿ (Doug Whillans), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਫਲਾ ਰ ਰਿਟੀ ਦ ੇਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਰਿਿੱ ਧ ਿੈ। ਇਿ ਚੁਣੌਤੀਪ ਰਣ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼, ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਰ ਿੱਚ ਰਰਿੰਦੇ 
ਿੋਏ, ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਰਿਣ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਿਰੇ-ਭਰੇ ਸ਼ਰਿਰ ਦ ੇ

ਤੌਰ ਤ ੇਰ ਕਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਭੋਜਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੁਰਿੱ ਰਿਆ ਰ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਮੁਿੱ ਿ ਤਰਜੀਿ ਿੈ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦ ੇਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 

 

 


