
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ            

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਓਨਟਰੈੀਓ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਨੌਜ ਾਨ-ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਰ ਿੱ ਚੋਂ 
 ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱ ਤੀ ਗਈ 

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਮਈ, 2020) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ  ਾਰ ਰਫਰ, ਪਲੇ  ਰਕਸ (Play Works)  ਿੱਲੋਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਯ ਥ ਫਰੈਂਡਲੀ 
ਕਰਮਉਰਨਟੀ (Platinum Youth Friendly Community) ਦੀ ਪਦ ੀ ਰਮਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (Parks and 

Recreation Ontario) ਦੁਆਰਾ ਰਹਮਾਇਤ  ਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 
 

ਇਹ ਤੀਜੀ  ਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਸਟੀ ਨ ੰ  ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ  ਾਧੇ ਅਤੇ ਰ ਕਾਸ ਦ ੇਮੌਰਕਆਂ  ਾਸਤੇ, ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ  ਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਰਸਟੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਟੌਪ ਪਲੈਟੀਨਮ ਪਦ ੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਰਤੰਨ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। 
 

ਯ ਥ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਪਦ ੀ, ਪ ਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰ ਿੱਚ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ 13 ਤੋਂ 
19 ਸਾਲ ਦ ੇਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਰਕ ਕਲਾ, ਮਨਪਰਚਾ ੇ ਅਤੇ 
ਨਾਗਰਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਜਹੇ, ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ  ਾਲੇ ਮੌਰਕਆਂ ਤਿੱਕ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੰੁਚ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਲਈ, ਦਸ ਨੌਜ ਾਨ-

ਅਨੁਕ ਰਲਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਸਿੱਤ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਟੇਟਸ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ  ੇਲੇ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇ47 ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਯ ਥ ਫਰੈਂਡਲੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮਾਨਤਾ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 13 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦ ੇ58,800 ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਰਜਿੱਥੇ 43,111 ਨੌਜ ਾਨ ਰਸਟੀ  ਿੱਲੋਂ ਆਯੋਰਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਲਾਗ  ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰ ਿੱ ਚ 

ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਰਜ ੇਂ ਮਈ ਰ ਿੱ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯ ਥ  ੀਕ (National Youth Week) ਕਾਰਜਕਰਮ।  
 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਈ ਨੌਜ ਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਨੇ  ੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਦ ੀ ਰ ਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਦੇਖਣ 

ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (Click here to see the full list)। 
 

ਪਲੇ  ਰਕਸ (Play Works) ਅਰਜਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਸਮ ਹ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰ ਿੱ ਖ ਬ੍ਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਪ ਰੇ ਓਨਟੈਰਰਓ ਦ ੇ

ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰ ਿੱ ਚ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੰ   ਧਾਉਣ ਲਈ, ਸੈਨਾ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੇ  ਰਕਸ ਦੇ ਭਾਈ ਾਲ ਹਨ: 4-H ਓਨਟੈਰੀਓ (4-H 

Ontario); ਆਰਟਸ ਨੈੈੱਟ ਰਕ ਫਾਰ ਰਚਲਡਰਨ ਐਡਂ ਯ ਥ (Arts Network for Children and Youth); ਬ੍ ਾਇਜ ਐਡਂ ਗਰਲਸ ਕਲਿੱ ਬ੍ ਆਫ 

ਕੈਨੇਡਾ – ਸੈਂਟਰਲ ਰੀਜਨ (Boys and Girls Clubs of Canada – Central Region); ਓਫੀਆ (Ophea); ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਓਨਟੈਰੀਓ (Parks and Recreation Ontario);  ਾਈ.ਐਮ.ਸੀ.ਏ. ਓਨਟੈਰੀਓ (YMCA Ontario)। 
 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯ ਥ  ੀਕ ਹੈ। ਮੌਰਕਆਂ ਦ ੇਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨ ੰ , ਰਸਿੱ ਖਣ, ਅਿੱਗੇ  ਧਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਰਮਤ ਥਾ ਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਰ ਿੱਚ ਯ ਥ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਰਫਰ ਇਹ ਪਦ ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤ ੇਸਾਨ ੰ  ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨ ੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Connections/Pages/Youth-Friendly-Designation.aspx
http://www.playworkspartnership.ca/


 

 

ਰਨਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਰਸਟੀ ਦ ੇਸੋਸ਼ਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨ ੰ  ਫਾਿੱਲੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਰਹਣ ਲਈ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਭਾਸੀ ( ਰਚੁਅਲ) ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਲਈ, brampton.ca ਤ ੇਜਾਣ।” 
 

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

 

“ਹੁਣੇ ਰਜਹੇ ਹੀ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਹਲੀ ਯ ਥ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ ਸਟਰੈਟਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰ ਿੱਚ, ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਲਈ, 

ਨੌਜ ਾਨਾਂ  ਿੱਲੋਂ – ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਰਿੱਥ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰ ਕਰਸਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਰਹਣ 

ਦ ੇਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ, ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਰ ਿੱਚ  ੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਰਹਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 
 

- ਡੇਰ ਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟ  ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਊਨਾਂ ਨੇ, ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਲਈ ਸਮੁਿੱਚ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਉੱਥੇ 
ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ  ਿੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨ ੰ , ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਰ ਿੱਚ ਰਾਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ 

ਦ ੇਮੌਕ ੇਰਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਕਉਂਰਕ ਨੌਜ ਾਨ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਭ ਰਮਕਾ ਾਂ ਰਨਭਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਸਕ ਲਾਂ, ਗ ਾਂਢਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦੀ ਸਮੁਿੱਚੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇਪਨ ਰ ਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।” 
 

- ਕੈਥੀ ਡੇਰਨਅਰ (Cathy Denyer), ਸੀ.ਈ.ਓ., ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਓਨਟੈਰੀਓ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

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

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
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

