
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਕਅੇਰ ਦ ੇਕੈਂਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਮਾਰਚ, 2021) –  ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (City Council) ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੰ  ਫਲਾਵਰ ਰਸਟੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਕੈਂਪਸ (Flower City 

Community Campus) ਤ,ੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਰਦੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮੀਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਲਈ 

ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਕੇਅਰ (Campus of Care) ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਰਵਲੇਜ ਫਾਰ ਦ ਐਲਡਰਲੀ 
(ਜੀ.ਏ.ਵੀ.ਈ.) (Golden Age Village for The Elderly) (GAVE) ਨ ੰ  ਰਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਰਵੱਚ ਦ ੋਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਵੱਚ 160-ਬ੍ੈੈੱਡ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਦਾ ਆਧੁਰਨਕ ਹੋਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਦ ਜੀ ਰਵੱਚ 140-ਯ ਰਨਟ ਵਾਲੀ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਹਾਊਰਸੰਗ ਯ ਰਨਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਕੇਅਰ, ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਨ ੰ  ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਸਬੰ੍ਧੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਵੀ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਰ ਪ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਰਜਓਣ ਰਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਘਰਾਂ ਰਵੱਚ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਰਸਹਤਮੰਦ 

ਰੱਖਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰਸਸਟਮ ਤ ੇਦਬ੍ਾਅ ਘਟੇਗਾ। 

ਰਰਜਸਟਰਡ ਚੈਰਰਟੀ ਵਜੋਂ, GAVE ਦਾ ਰਮਸ਼ਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਾਊਰਸੰਗ ਸੰਕਟ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ 

ਹੀ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸੱਰਭਆਚਾਰਕ, ਰਵਰਸੇ ਸਬੰ੍ਧੀ, ਧਾਰਰਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਰਜਕ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, 

ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਤੰਤਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਰਮਸ਼ਨ ਹੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, 26 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨ ੰ , ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 50 

ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਮਆਦ ਲਈ GAVE ਨ ੰ  ਸਮਰਰਪਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਸੀ। 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਰਮਰਨਸਟਰੀ ਆਫ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ (Ministry of Long-Term Care), ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 
ਹਾਲਵੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਬ੍ੈੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇਕਾਰਨ ਰਡਓਢੀ ਰਵੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ) ਨ ੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, 

15,000 ਨਵੇਂ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਬ੍ੈੈੱਡਾਂ ਲਈ ਕੈਪੇਰਸਟੀ ਬ੍ਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ 2023 ਤੱਕ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਟੀਚ ੇਨਾਲ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ 

ਸਬੰ੍ਧੀ 7,000, ਹੋਰ ਬ੍ੈੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱ੍ਰਚਆਂ, ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ, ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ 

ਰਬ੍ਹਤਰ ਰਜੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਲਦਾਨ ਰਦੱਤਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਰਵਲੇਜ ਫਾਰ ਦ ਐਲਡਰਲੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਡੇ 
ਬ੍ਜੁਰਗ, ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਆ ਦ ੇਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਨਰਹਰੇ ਰਦਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹਨ।” 

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

“ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਰਵਲੇਜ ਫਾਰ ਦ ਐਲਡਰਲੀ ਨ ੰ , ਫਲਾਵਰ ਰਸਟੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਕੈਂਪਸ ਤ ੇਇਹ ਜਮੀਨ ਲੀਜ ਤੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਲੌਂ ਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਰੀਜਨਲ 



 

 

ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪੀਲ ਦ ੇਚੇਅਰ ਆਫ ਰਹਊਮੈਨ ਸਰਰਵਰਸਜ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਰਵਲੇਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 
ਮੈਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰਕ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ, ਵਾਰਡ 4 ਰਵੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਹਾਊਰਸੰਗ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦੱਤੀ ਹੈ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਸਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਚੇਅਰ, ਰਹਊਮੈਨ ਸਰਰਵਰਸਜ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ 

“ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਨ ੰ  ਅਰਜਹੀ ਥਾਂ ਤ ੇਸੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਰਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਕੇ, ਰਜਸਨ ੰ  ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਖ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ 

ਕੇਅਰ ਰਸਸਟਮ ਤ ੇਦਬ੍ਾਅ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਰਵੱਚ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਲਈ, 160-ਬ੍ੈੈੱਡ ਵਾਲਾ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਆਧੁਰਨਕ 

ਹੋਮ ਅਤੇ 140-ਯ ਰਨਟ ਵਾਲੀ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਹਾਊਰਸੰਗ ਯ ਰਨਟ, ਵਾਰਡ 4 ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ 
ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱੁਜਣਯੋਗ ਥਾਂ ਹੈ, ਰਜਸਨ ੰ  ਉਹ ਘਰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 

- ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 3 ਅਤੇ 4, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਇਹ ਪਰੋਜੈਕਟ ਰਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਦ ੇਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜੋਰ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਆਫ ਕੇਅਰ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਰਜਕ-

ਆਰਰਥਕ ਪਰਭਾਵ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਰਸਟੀ ਦੀ ਆਰਰਥਕ ਬ੍ਹਾਲੀ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 
ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਸਾਰੀ, ਸ ਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਕੇਅਰ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦ ੇਅੱਗੇ ਵਧਣ ਰਵੱਚ ਸਾਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ 
ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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