
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

  

ਰਿਟੀ ਦਾ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱ ਡਿ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ, 2021 ਰ ੁੱ ਚ  ਰਚਅੁਲ ਤੌਰ ਤ ੇਦੁਬਾਰਾ ਹ ੋਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਜੁਲਾਈ, 2021) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦਾ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Nurturing Neighbourhoods 

Program), ਬੁੁੱ ਧ ਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਲ ਦੁਬਾਰਾ, ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਿਆ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੁੱਿਣ 

ਲਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਿਰਗਰਮ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਣ ਰ ੁੱਚ ਿਮਰੁੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ   ਿੀਰਲਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਰਨ ਾਿੀਆਂ  ਾਿਤੇ ਆਪ੍ਣ ੇਨੇਬਰਹੁੁੱਡ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੁੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਹੈ, ਉਿਨ ੰ  ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤੰਨ ਨ ੇਂ ਤਰੀਕ ੇਹੋਣਗੇ:  

•  ਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਿੀ)  ਾੁੱਕਿ – 15 ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਰਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ ਰ, ਰਨਯਤ ਤਾਰੀਿਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਟੀ ਦੀ  ੈਬਿਾਈਟ ਤ ੇਪੋ੍ਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟ ਰਾਂ ਰ ੁੱਚ  ਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤ ੇਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਿਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਕਾਇਮ ਰੁੱਿਦੇ ਹੋਏ, 

ਰ ਅਕਤੀਗਤ ਰ ਪ੍ ਨਾਲ ਇਕੁੱ ਲੇ ਇਹਨਾਂ ਟ ਰਾਂ ਰ ੁੱਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ ਲਿ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ।    
• ਨੇਬਰਹੁੁੱਡ ਿਰ ੇਿਣ – ਰਿਟੀ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦ ੇਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਨ ੰ  ਿਮਝਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਰਕ ਰਨ ਾਿੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ 

ਆਪ੍ਿੀ ਰ ਹਾਰ ਰਕ ੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਿਰ ੇਿਣ ਰ ੁੱ ਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈਣ। 
• ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਰਪੰ੍ਗ ਟ ਲ – ਇੁੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਰਪੰ੍ਗ ਟ ਲ ਦ ੇਨਾਲ, ਰਨ ਾਿੀ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮਨਪ੍ਿੰਦ ਥਾ ਾਂ, ਰਚੰਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ੰ  

ਪ੍ਛਾਣ ਿਕਣਗ,ੇ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰ ੁੱਚ ਦੇਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ  ਰਚੁਅਲ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡ  ਾੁੱਕਿ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਿ ਚੀ ਲਈ, www.brampton.ca/neighbourhoods ਤੇ 
ਜਾਓ।   

2020 ਦਾ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ 

ਰਪ੍ਛਲੇ ਿਾਲ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਰ ਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬਣਾਉਣ  ਾਿਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ ਰੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰ ੁੱ ਚ 15 

ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਦ ੇ ਰਚੁਅਲ ਟ ਰ ਕੀਤੇ ਿਨ। 400 ਤੋਂ  ੁੱਧ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨੇ, 2020 ਰ ੁੱਚ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਦੁਆਰਾ ਆਪ੍ਣੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਰ ੁੱ ਚ ਿਰਕਰਰਆ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਈ ਿੀ। ਰਿਟੀ ਨ ੰ  400 ਤੋਂ  ੁੱ ਧ ਿਰ ੇਿਣ ਜ ਾਬ ਰਮਲੇ ਿਨ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ  ੁੱ ਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ 

ਮੈਰਪੰ੍ਗ ਟ ਲ (Online Mapping Tool) ਰਪ੍ਨ ਕੀਤਾ ਿੀ। 2020 ਦ ੇਨਤੀਰਜਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 

www.brampton.ca/neighbourhoods ਤ ੇਜਾਓ।  

ਹ ਾਲੇ 

“ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀ ਮਾਹਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਦੀ ਗੁੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਘਰ ਆਿਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਕੀ ਪ੍ਿੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਿ ਚੀਜ਼ ਰ ੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਿੁਝਾਅ ਬਹੁਮੁੁੱ ਲੇ ਹਨ। ਰਪ੍ਛਲੇ ਿਾਲ ਦ ੇਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ 

http://www.brampton.ca/neighbourhoods
https://nurturingneighbourhoods.brampton.ca/nurturing-neighbourhoods-2020


 

 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰ ੁੱ ਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਿਾਰੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ। ਮੈਂ ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇ15 ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਦ ੇਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ। 
ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਮਹੁੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਰਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਰ ੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ।” 

- ਪੈ੍ਟਰਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

 

“ਜਦੋਂ ਿ ਬੇ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਿਹੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱ ਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਕੋਰ ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹਾਲੀ  ੁੱਲ  ਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰ ਿੇ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਿਆ ਿਭ ਤੋਂ  ੁੱ ਧ ਮਹੁੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਹੈ। ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਿੇਤਰਾਂ 
ਦਾ  ਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤ ੇਟ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁੱਦਾ ਰਦੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਰ ਚਾਰ ਮਹੁੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਿੀਂ ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿੰਪ੍ ਰਨ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ ਬਣਾਉਣ ਰ ੁੱਚ ਿਾਡੀ ਮਦਦ ਰ ੁੱ ਚ ਮਹੁੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਭ ਰਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  

“ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੁਝਾਅ ਿਾਂਝ ੇਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਜਿਨ ੰ  ਜਗਹਾ ਨ ੰ  ਉਹ ਘਰ ਆਿਦੇ ਹਨ, ਉਿ ਬਾਰੇ 

ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੀ ਪ੍ਿੰਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਰਿਟੀ ਦੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤ ੇਤਬਦੀਲੀ  ਾਿਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ। 
ਅਿੀਂ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  ਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਿੁੱਦਾ ਰਦੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰ ੁੱ ਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰ ੁੱਚ  ਾਧਾ 
ਕਰਨ ਰ ੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰ ਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ,  ਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8;  ਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰ ਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰ ਿੇ, ਅਿੀਂ ਅਰਜਹਾ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਚਨਬੁੱਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਰਜਿ ਉੱਤੇ ਿਾਡੀ  ੰਨ-

ਿੁ ੰਨੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਘਰ ਆਿਣ ਤ ੇਮਾਣ ਹੋ ੇ। ਅਿੀਂ ਨਰਚਰਰੰਗ ਨੇਬਰਹੁੁੱਡਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਇਿ ਿਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਡੇ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਦ ੇਬੇਹੁੱਦ ਧੰਨ ਾਦੀ ਹਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਰਪ੍ਛਲੇ ਿਾਲ ਇਿ ਰ ੁੱ ਚ ਰਹੁੱ ਿਾ ਰਲਆ ਿੀ।” 

- ਡੇਰ ਡ ਬੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟ  ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ  ੁੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ  ਧਣ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ75,000 ਕਾਰਬੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

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

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

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

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪ੍ਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ 

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

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 
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