
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪਰੋਟਸਪਲੈਕਸ ਰਿਖੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਯਥੂ ਹਬ੍ 

 ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱ ਚ ਫਡੈਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਰਨਿਸ਼ੇ ਸਰੁਿੱ ਰਖਅਤ ਕੀਤ ੇ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਿਾਰਚ, 2021) – ਅਿੱਜ, ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown); ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ; ਫੈਡਰਲ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਕੈਥਰੀਨ ਿਕੈਨਾ (Catherine McKenna) ਦ ੇਿਿੱਲੋਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ 

ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਸੋਨੀਆ ਰਸਿੱ ਧੂ (Sonia Sidhu); ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਲੌਰੀ ਸਕੌਟ (Laurie Scott) ਦੇ 
ਿਿੱਲੋਂ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਸਿਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਐਡਂ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਰਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, 

ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਪਰਬ੍ਿੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ (Prabmeet Sarkaria); ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੈਸਟ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਅਿਰਜੋਤ ਸੰਧੂ 

(Amarjot Sandhu) ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱਚ ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ (South Fletcher’s Sportsplex) ਰਿਖੇ ਬ੍ਣਨ ਿਾਲੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ 
ਯੂਥ ਹਬ੍ (Community Youth Hub) ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 
 

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਨਿੈਸਰਟੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ (Investing in Canada) ਪਲਾਨ ਦੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ, ਕਲਚਰ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸਟਰੀਿ 

(ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ.) (Community, Culture and Recreation Infrastructure Stream) (CCRIS) ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਿਿੱਚ 

565,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਨਿੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ, 470,786 ਡਾਲਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਰਕ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ 

ਲਈ 376,714 ਡਾਲਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 

ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਰਿਖੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਯੂਥ ਹਬ੍, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਥਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਉਹ 

ਨੌਜਿਾਨ-ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ, ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਰਿਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਰਿਖੇ ਕੁਝ ਿੌਜੂਦਾ ਕਿਰਰਆਂ ਨੰੂ, 

ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸੀਰਲਆਂ ਲਈ, ਖਹਿੱ ਲੀ ਕੋਨਸੈਪਟ ਿਾਲੀ, ਸਿਰਰਪਤ ਥਾਂ ਰਿਿੱ ਚ ਬ੍ਦਰਲਆ ਜਾਿੇਗਾ।  
 

ਨੌਜਿਾਨ-ਕੇਂਦਰਰਤ ਥਾਿਾਂ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਾ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Parks and Recreation 

Master Plan) ਦਾ ਰਹਿੱ ਸਾ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਰਕ ਦ ੋਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ - ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ 
ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (Century Gardens Recreation Centre) ਨੰੂ – ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਯੂਥ ਹਬ੍ਸ ਰਿਿੱਚ ਬ੍ਦਲ ਰਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇ, ਜੋ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ 

ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤੀ ਥਾਿਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਰਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਰਿਧੀਆਂ ਲਈ ਿਨ-ਸਟੌਪ ਸ਼ੌਪਸ ਿਜੋਂ ਕੰਿ 

ਹੋਿੇਗਾ।  
 

ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਸਟੀ ਦੀ ਿਸ਼ਿਰਾ ਪਰਰਕਰਰਆ (the City’s consultation process) ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਸੁਝਾਿਾਂ ਨਾਲ, ਦੋਿਾਂ, 
ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਯੂਥ ਹਬ੍ਸ ਦੀ ਰਡਜਾਈਨ ਪਰਰਕਰਰਆ, ਸਰਦੀ 2021 ਰਿਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿੇਗੀ। 
 

ਯਥੂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਪਦਿੀ  
 

ਿਾਰਚ 2020 ਰਿਿੱ ਚ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਪਲੇ ਿਰਕਸ (Play Works) ਿਿੱਲੋਂ ਪਲੈਟੀਨਿ ਸਟੇਟਸ ਯੂਥ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ (Platinum Status 

Youth Friendly Community) ਦੀ ਪਦਿੀ ਰਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਓਨਟੈਰੀਓ (Parks and Recreation Ontario) 

ਦੁਆਰਾ ਰਹਿਾਇਤ ਿਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾਿ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਿਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਸਟੀ ਨੰੂ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਿਾਧੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਸ ਦ ੇਿੌਰਕਆਂ ਿਾਸਤੇ, ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਿਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਲਈ ਿਾਨਤਾ ਰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਟੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਟੌਪ ਪਲੈਟੀਨਿ ਪਦਿੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਰਤੰਨ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ 

ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਰਲਿੱ ਕ ਕਰੋ (Click here)।   

https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/843
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/843
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


 

 

 

ਰਲੰਕ 

• ਿੀਡੀਆ ਰਰਲੀਜ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱ ਚ ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਰਿਖੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਯੂਥ ਹਬ੍ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ 
ਰਨਿੇਸ਼ (Media Release: Canada and Ontario Invest to Create a Community Youth Hub at South Fletcher’s 

Sportsplex in Brampton)  

• ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਯੂਥ ਹਬ੍ਸ (Community Youth Hubs)  

• ਪਾਰਕਸ ਐਡਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Parks and Recreation Master Plan)  

• ਯੂਥ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਪਦਿੀ (Youth Friendly Community Designation) 

 

ਹਿਾਲੇ 

 

“ਅਸੀਂ, ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਰਿਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਰਿਉਰਨਟੀ ਯੂਥ ਹਬ੍ ਰਿਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਰਨਿੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨੌਜਿਾਨ ਅਬ੍ਾਦੀ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਿਿੱਚ 14 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦ ੇ130,000 ਤੋਂ 
ਿਿੱਧ ਨੌਜਿਾਨ ਹਨ। ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਯੂਥ ਹਬ੍ਸ, ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨਗੇ, ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਿਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 
ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਥਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਰਿ ਆਫ ਕਾਉਂਰਸਲ ਪਰਾਇਰਰਟੀ ਰਿਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ 

ਰਸਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ।” 
- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਰਿਉਰਨਟੀ ਯੂਥ ਹਬ੍ਸ ਰਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਰਿਿੱ ਚ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਰਨਿੇਸ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਥਾਿਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ 
ਸਫ਼ਰ ਰਿਿੱਚ, ਇਿੱਕ ਰੋਿਾਂਚਕ ਰਿਕਾਸ ਹੈ। ਰਜਿੇਂ-ਰਜਿੇਂ ਅਸੀਂ ਅਿੱਗੇ ਿਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਹਯੋਗਾਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪਰੋਗਰਾਿਾਂ 
ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿਾਸਤੇ, ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਥਾਿਾਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”  

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਿਾਰਡ 4 ਦ ੇਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਿਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਰਸਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਰਸਲ ਰਿਖੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਿਾਨ ਹਬ੍ਸ ਦ ੇਰਿਕਾਸ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 
ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਅਿੱਜ ਦ ੇਰਨਿੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਿੱਚ ਨੌਜਿਾਨਾਂ 
ਲਈ ਨਿੇਂ ਿੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਰਸਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਿੰਗੇ ਹਨ। 
ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਰਿਖੇ ਯੂਥ ਹਬ੍ ਦਾ ਰਿਕਾਸ ਕਰਨ ਿੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਸੁਝਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਿਾਰਰਟਨ ਿੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਅਤੇ ਜੈਫ ਬ੍ੋਿੈਨ (Jeff Bowman), ਰਸਟੀ 
ਕਾਉਂਸਲਰ, ਿਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਰਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਥਾਿਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਿਰਰਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਨਿੇਸ਼, ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਰਿਖੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਯੂਥ ਹਬ੍ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱ ਚ ਸਾਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 
ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਿ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਿਾਨ-ਰਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।”   
- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਸਟਰੇਰਟਿ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਨਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰਿਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਰਜਹੇ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਿਾਲੇ ਅਤੇ 
ਸਰਥਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਲੋਕ ਰਰਹਣਾ, ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਰਿਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਰਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਦਾ ਯੂਥ ਹਬ੍, 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਹਰ ਰਪਛੋਕੜ ਦੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਥਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਸ ਰਿਿੱ ਚ ਉਹ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਰਜਸਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 

https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/03/canada-and-ontario-invest-to-create-a-community-youth-hub-at-south-fletchers-sportsplex-in-brampton.html
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/Youth-Hubs.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
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


 

 

ਗਏ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਪਰੋਗਰਾਿ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਿੀ, ਭਰਿਿੱ ਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਰਿਕਾਸ ਰਿਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਨਡਾ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਲਾਨ, ਹਜਾਰਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ 
ਰਿਿੱਚ ਰਨਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਿਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿੱ ਧ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ, ਿਿੱ ਧ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਿਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” 

- ਸੋਨੀਆ ਰਸਿੱ ਧੂ (Sonia Sidhu), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਡਂ 

ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਕੈਥਰੀਨ ਿਕੈਨਾ (Catherine McKenna) ਦੇ ਿਿੱਲੋਂ  
 

“ਅਿੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਥਾਿਾਂ ਰਿਿੱਚ ਰਨਿੇਸ਼ ਕਰਕ,ੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਿਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਲੰਿੀ-ਰਿਆਦ ਦੇ ਿਾਧੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਸ 

ਰਿਿੱਚ ਰਨਿੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈਕਸ ਰਿਿੱਚ ਬ੍ਣਨ ਿਾਲਾ ਨਿਾਂ ਯੂਥ ਹਬ੍, ਸਾਡੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਇਕਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਥਾਂ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਨਿੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।” 
- ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਪਰਬ੍ਿੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ (Prabmeet Sarkaria), ਐਸੋਸੀਏਟ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਸਿਾਲ ਰਬ੍ਜਨੇਸ ਐਡਂ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਰਡਕਸ਼ਨ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦ ੇਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਲੌਰੀ 
ਸਕੌਟ (Laurie Scott) ਦ ੇਿਿੱਲੋਂ  
 

“ਸਾਊਥ ਫਲੈਚਰਸ ਦ ੇਯੂਥ ਹਬ੍ ਰਜਹੇ ਲੋਕਲ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਿਰਗੇ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਿਾਸਤੇ ਫੰਰਡੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਊਰਨਰਸਪਲ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦੀ 
ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਿਿੱ ਧ ਿਜਬ੍ੂਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ ਅਤੇ ਰਸਹਤਿੰਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਣਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਿਿੱ ਚ ਇਹ 

ਰਨਿੇਸ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਨੌਜਿਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਿਨ ਕੁਆਰਲਟੀ ਰਿਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਿੱਗੇ ਿਧ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਸਤਾਰ 

ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ।” 
- ਅਿਰਜੋਤ ਸੰਧੂ (Amarjot Sandhu), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੈਸਟ ਲਈ ਿੈਂਬ੍ਰ ਆਫ ਪਰੋਰਿੰਸੀਅਲ ਪਾਰਲੀਆਿੈਂਟ  

 
-30- 

 
ਕਨੇੈਡਾ ਰਿਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਿੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਿੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਿੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

ਸ਼ੈਂਟੇਲ ਔਬ੍ਰਰਟਨ (Chantalle Aubertin) 

ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ 
ਆਰਫਸ ਆਫ ਦ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਡਂ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ 

613.941.0660 | chantalle.aubertin@canada.ca  
 

ਰਕਰਸਟੀਨ ਬ੍ੁਜੋਲਡ (Christine Bujold) 

ਪਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ 
ਆਰਫਸ ਆਫ  ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਲੌਰੀ ਸਕੌਟ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 

416.454.1782 | christine.bujold@ontario.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
mailto:chantalle.aubertin@canada.ca
mailto:christine.bujold@ontario.ca


 

 

. ਸੋਫੀਆ ਸਜੂਾ-ਰਡਆਸ (Sofia Sousa-Dias) 

ਕਰਿਉਰਨਕੇਸ਼ਨਸ ਬ੍ਰਾਂਚ 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਿਰਨਸਟਰੀ ਆਫ  ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ 

437.991.3391 | sofia.sousa-Dias@ontario.ca  
 

ਿੀਡੀਆ ਰਰਲੇਸ਼ਨਸ 

ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੈਨੇਡਾ  
613-960-9251 

ਟੋਲ ਫਰੀ: 1.877.250.7154 

ਈਿੇਲ: infc.media.infc@canada.ca   

ਸਾਨੂੰ  Twitter, Facebook ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ 

ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ: Infrastructure Canada 
 
 
 

mailto:sofia.sousa-Dias@ontario.ca
mailto:infc.media.infc@canada.ca
https://twitter.com/INFC_eng
https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaENG/
https://www.instagram.com/infragram_can/
http://www.infrastructure.gc.ca/

