
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਰਿਟੀ ਜਨੂ ਰ ਿੱ ਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ ਪਰਹਲਾ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਦਾ ਰਦਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (16 ਜੂਨ, 2020) – 27 ਮਈ ਨੰੂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ 

ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਿਮਰਰਪਤ ਰਦਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਿ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਇਿ ਿਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੀਨੀਅਰ ਰਿਟੀਜਨਿ ਕਾਉਂਰਿਲ 

(Brampton Senior Citizens Council) ਦੀ ਿਲਾਹ ਨਾਲ, 19 ਜੂਨ ਨੰੂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਦ ੇਰਦਨ (Seniors Appreciation Day)  ਜੋਂ 
ਐਲਾਰਨਆ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ ਰ ਿੱਚ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ (Seniors Month) ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹੋ ੇਗਾ। 

19 ਜੂਨ ਨੰੂ, ਿ ੇਰੇ 11  ਜ ੇਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਤਿੱਕ, ਇਿੱਕ ਖਾਿ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਦਾ ਰਦਨ ਟੈਲੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ (Seniors Appreciation Day Tele 

Town Hall) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਰ ਿੱਚ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown)  ਿੱਲੋਂ ਿੁਆਗਤੀ ਿੁਨੇਹੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੋਨਿਰਟ 

ਬੈਂਡ (Brampton Concert Band)  ਿੱਲੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਰਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ  ਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੇਫ ਐਡਮਿ (Jeff 

Adams)  ਿੱਲੋਂ ਪਰੇਰਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰ ਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 
ਇਹ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੋ ੇਗਾ ਰਕ ਉਹ ਪੀਲ ਪਬਰਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕੋਰ ਡ-19 ਦੀ ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ (Seniors Support Task 

Force) ਦ ੇਕੋ-ਲੀਡਰਿ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ, ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini) ਅਤੇ ਗੁਰਪਰੀਤ ਰ ਿੱਲੋਂ (Gurpreet Dhillon) ਦ ੇਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ ਿਕਦੇ 
ਹਨ।  

ਇਿ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਜੁਰਗ,  ੀਰ ਾਰ, 18 ਜੂਨ ਤਿੱਕ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 
ਔਨਲਾਈਨ, ਔਡੀਓ ਦਾ ਰਿਿੱ ਧਾ ਪਰਿਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ, ਜਨੂ ਬਜਰੁਗਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹ ੈ

ਬਜਰੁਗਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ  
ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ, ਔਨਲਾਈਨ, www.brampton.ca/recreation ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਫਟਨੈਿ  ੀਡੀਓ, ਗਤੀਰ ਧੀ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਆਰਦ। 

ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੋਜਕੈ ਪਰਜੋੈਕਟ  

ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਇਿ ਅਰਥਪੂਰਣ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੋਜੈਕ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਰਿਾਉਣ ਰਕ “ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੋਿਤੀ” 
ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਿੱਕ  ਾਰ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ  ਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਆਰਟ ਰਕਟ ਰਮਲੇਗੀ, ਰਜਿ ਰ ਿੱਚ ਇਿੱਕ 4’ x 4’ 

ਿੇਰਾਰਮਕ ਟਾਇਲ, ਇਿੱਕ ਐਕਰੀਰਲਕ ਪੇਂਟ ਿੈੈੱਟ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਪੇਂਟਬੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਜੁਰਗ, ਆਪਣੀ ਟਾਇਲ ਤ ੇਕੋਈ ਿੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਤਿ ੀਰ ਪੇਂਟ ਕਰਕ ੇ

“ਦੋਿਤੀ” ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਰਭਾਸ਼ਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਦੇ  ਾਲੰਟੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਇਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜੁਲਾਈ ਰ ਿੱਚ ਰਕਿੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ 
ਪੂਰੇ ਮੋਜੈਕ ਨੰੂ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ (ਰਡਿਪਲੇ) ਕਰਨਗੇ। ਿਮਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜੁਰਗ, 311 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕ ੇਜਾਂ covid19seniors@brampton.ca ਤੇ 
ਈਮੇਲ ਕਰਕ ੇਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਾ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਰਰਜਿਟਰ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 19 ਜੂਨ ਹੈ।  ੇਰ ੇ www.brampton.ca/recreation 

ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ।   

http://www.brampton.ca/recreation
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=covid19seniors@brampton.ca
http://www.brampton.ca/recreation


 

 

ਿੀਨੀਅਰਿ ਕਫੈੇ: ਟਲੈੀਫਨੋ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲਬਾਤ  

ਕੋਰ ਡ-19 ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਜਹੇ ਉਪਾ ਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ, ਇਕਿੱ ਲੇਪਣ ਦ ੇਅਰਹਿਾਿ ਨਾਲ ਰਨਪਟਣ ਲਈ, ਬਜੁਰਗ ਹੁਣ ਿਹੂਲਤ ਨਾਲ, 

ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  ਿੱਲੋਂ ਅਿਾਨ ਬਣਾਏ ਇਿੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਲੀਫੋਨ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ, ਬਜੁਰਗ ਰਕਿੇ ਖਾਿ ਰ ਸ਼ੇ ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਗਿੱਲਬਾਤ ਰ ਿੱਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਬਜੁਰਗ 

ਆਪਣੀ ਿਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਿਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 905.874.3348 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਕਰੋ ਡ-19 ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਬਜਰੁਗਾਂ ਲਈ  ਾਧੂ ਿਰਹਯਗੋ 

ਕੋਰ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਕੋਰ ਡ-19 ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਗਰੋਿਰੀ ਰਡਲੀ ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ  ਾਲੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਬਜੁਰਗ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਜਾਂ covid19seniors@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗਰੋਿਰੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਹਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਕੋਲ 

ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਗਰੋਿਰੀ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ  ਿੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਾਲੰਟੀਅਰ ਗਰੋਿਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦ ੇ

ਦਰ ਾਜੇ ਤ ੇਛਿੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੋਿਰੀ ਦਾ ਰਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭੇਰਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ 30 ਰਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ, ਕੋਰ ਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 690 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਪੁਿੱ ਛਰਗਿੱਛਾਂ ਦਾ ਜ ਾਬ ਦ ੇਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ 
 ਿੱਧ ਗਰੋਿਰੀ ਅਤੇ ਦ ਾਈ ਰਡਲੀ ਰੀ ਕਰ ਚੁਿੱ ਕੀ ਹੈ। ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੰੂ, ਰਨੈੱਜੀ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਨ (Personal Protective Equipment)  ਾਲੇ ਲਗਭਗ 

1,600 ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਜ  ੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦ ੇ90 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਿਮੂਹਾਂ ਨੰੂ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਕਮੇਟੀ (Age-Friendly 

Committee) ਰਾਹੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।  

ਬਜੁਰਗ ਇਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਮੇਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਕਿੇ  ੀ ਿਮੇਂ, ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਨੰੂ 311 ਤ ੇਫੋਨ ਕਰਕ ੇਜਾਂ 
covid19seniors@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰਕ ੇਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।    

ਰਪਛਕੋੜ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ਿੱਚ ਰਰਹਣ  ਾਲੀ ਬਜੁਰਗ ਅਬਾਦੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ। ਉਮਰ-

ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਕਾਰਜਨੀਤੀ (Age-Friendly Strategy) ਦੁਆਰਾ, ਰਿਟੀ ਿੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਿਰਥਰ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਦ ੇਰ ਕਾਿ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਰਜੰਦਗੀ ਦ ੇ

ਿਾਰੇ ਪੜਾ ਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੀ,  ਿੱਖ- ਿੱ ਖ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਿੂਬੇ (Province of Ontario) 

 ਿੱਲੋਂ ਜੂਨ ਨੰੂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ 36 ਾਂ ਿਾਲ ਹੈ। 
 

ਹ ਾਲੇ 

“ਬਜੁਰਗ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਅਤੇ ਰ ਕਾਿਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 11 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਜੂਨ ਿਾਡੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਤੇ 
ਮਾਣ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਰ ਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਣ ਭੂਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਰਿਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗੀ ਰਕ ਿਾਡੇ ਬਜੁਰਗ ਿਨਮਾਰਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮਰਹਿੂਿ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੰਦਰੁਿਤ ਰਰਹਣ ਲਈ 

ਲੋੜੀਂਦਾ ਿਰਹਯੋਗ ਰਮਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਿਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰਜਹੇ ਉਪਾ ਾਂ ਦਾ ਰਧਆਨ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਿ ਮਹੀਨੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੇ 
ਜਸ਼ਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈਣ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਬਜੁਰਗ, ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦ ੇਉਰਚਤ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ 

ਿੀਨੀਅਰਿ ਰਿਟੀਜਨਿ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਿਲਾਹ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਰਹੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੰੂ ਮਾਣ ਮਰਹਿੂਿ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਿਰਬ-ਿੰਮਤੀ 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=covid19seniors@brampton.ca
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=covid19seniors@brampton.ca


 

 

ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਤਾ  ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਰਿਤਾ , ਬਜੁਰਗਾਂ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਦਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿੀ। ਇਿ ਿਮਰਰਪਤ ਰਦਨ 

ਨੰੂ, ਅਿੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਾਂਗੇ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਅਤੇ ਇਿਦੀਆਂ ਿਰਹਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ  ੀ, ਉਹਨਾਂ 
 ਿੱਲੋਂ ਹਾਿਲ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਉਪਲਬਧੀ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

“ਹਰ ਿਾਲ, ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ਼ ਜੂਨ ਰ ਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦ ੇਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਲ, ਰਿਟੀ 
ਔਨਲਾਈਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਕੋਰ ਡ-19 ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗਿੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ ਅਤੇ 
ਰਨਰਦੇਸ਼  ਾਲੇ ਰਫਟਨੈਿ  ੀਡੀਓ ਤਿੱਕ, ਅਿੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਰਥਪੂਰਣ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਿਾਡੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ 

ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇ ੰਨ-ਿੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਿਬੰਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ  

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

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

