
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨ ੰ  ਤੀਜੇ ਿਾਲਾਨਾ  
ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰਗੋਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (2 ਫਰਵਰੀ, 2022) – ਅੱਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਿਫਲ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ (Backyard Garden 

Program), ਆਪਣ ੇਤੀਜ ੇਿਾਲ ਲਈ ਰਫਰ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ, ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ , ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ 

ਗਾਰਡਨ ਰਵੱਚ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਆਰਦ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਮੱਟੀ, ਬ੍ੀਜ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਿੁਝਾਅ ਦ ੇਕੇ, ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਫ ਡ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਨ ੰ  ਿਰਹਯੋਗ 

ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਖੁਦ ਦ ੇਘਰਾਂ ਰਵੱਚ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜੜੀ-ਬ੍ ਟੀਆਂ (ਹਰਬ੍ਿ) ਆਰਦ ਉਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ 

ਰਵੱਚ ਉੱਗੀਆਂ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਲੋਕਲ ਫ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਰਨਵਾਿੀ, ਅੱਜ, 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, www.brampton.ca/backyardgarden ਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਰਮੱਟੀ ਅਤੇ ਬ੍ੀਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਔਨਲਾਈਨ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਝਾਅ, ਰਟਊਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਵਿੀਲੇ 

ਵੀ, ਵੈਬ੍ ਪੇਜ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ। ਰਨਵਾਿੀ, ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਿਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈਸ਼ਟੈਗ #BramptonBackyardGarden 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਫ ਡ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਤੇ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੋਰਵਡ-19 ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਿ ਦ ੇ(Mayor’s COVID-19 Social Support Task 

Force’s) ਫੋਕਿ ਦੀ ਵੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਟੀ ਦੀ, ਿਰਿਰ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ (Green City) ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਰਿਕ ਅਤੇ ਿਰੀਰਕ ਰਿਹਤ ਰਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਿ ਿਾਲ, ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪ ਰੇ ਮਾਣ ਦ ੇਨਾਲ, ਿਕੌਟਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਲਰਮਟੇਡ (Scotts Canada Limited) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਯੋਰਜਤ (ਿਪਾਂਿਰ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ 
ਹੈ। ਰਿਟੀ, ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਿਾਰੇ ਰਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੈਟਮੀ ਹੋਮਿ (Mattamy Homes), ਪੈਰਾਡਾਈਜ 

ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟਿ (Paradise Developments), ਫੀਲਡਗੇਟ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟਿ (Fieldgate Developments) ਅਤੇ ਟੀ.ਏ.ਿੀ.ਿੀ. ਹੋਲਬ੍ੋਰਨ 

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (TACC Holborn Corporation)। 

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਿਵਾਲ ਹਨ? BramptonGreenCity@brampton.ca ਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰੋ। 

ਬ੍ਕੈਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਕਲੱਬ੍ ਈ-ਰਨਊਜਲੈਟਰ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰਲ ਿੋਿਾਇਟੀ (Brampton Horticultural Society) ਅਤੇ ਰਚੰਗਕ ਜੀ ਗਾਰਡਨ ਕਲੱਬ੍ (Chinguacousy Garden 

Club) ਦ ੇਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ ਰਤਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਿਾਡੇ ਮਾਰਿਕ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਕਲੱਬ੍ ਈ-ਰਨਊਜਲੈਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ! ਇਹ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ 
ਿਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਿਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ , ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਕ ਈ-ਰਨਊਜਲੈਟਰ, ਿਵਾਲ ਭੇਜਣ ਦ ੇਮੌਕ,ੇ 

ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿਹਾਇਤਾ, ਖਾਿ ਆਫਰ ਆਰਦ ਰਮਲਣਗੇ।  

http://www.brampton.ca/backyardgarden
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
mailto:BramptonGreenCity@brampton.ca


 

 

ਕਲੱਬ੍ ਵਾਿਤੇ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca/backyardgarden ਤੇ ਜਾਓ। 

ਰਪਛਕੋੜ 

ਰਿਟੀ ਦ ੇਦ ਜੇ ਿਾਲਾਨਾ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤ ਬ੍ਰ 2021 ਤੱਕ, ਲੋਕਲ ਫ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 
ਦੁਆਰਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ , ਲਗਭਗ 7,000 ਪੌਂਡ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਪਰੈਲ 2020 ਰਵੱਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਅਿਰਾਂ ਨ ੰ  
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੀ, ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਿੀ। ਇਹ ਰਿਟੀ ਦ ੇਮੌਜ ਦਾ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਗਾਰਡਨਿ (Community Gardens) 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ  

“ਿਾਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਤੀਜ ੇਿਾਲਾਨਾ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਤ ੇਮਾਣ ਹੈ। ਰਪਛਲੇ ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ, ਲੋੜਵੰਦ 

ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਹਮਾਇਤੀ ਫ ਡ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਅਤੇ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਆਉਟਡੋਰ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨ ੰ  ਇਕੱਠੇ 

ਰਲਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ, ਬ੍ੀਜ ਅਤੇ ਰਮਟੀ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਿਾਲ ਦਾਨ ਦੇਣ!” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਲਗਾਤਾਰ ਦ ੋਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਫਲਤਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੀਜ ੇਿਾਲ ਲਈ ਇਿ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਦੀ 
ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਰਪਛਲੇ ਿਾਲ, ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਫ ਡ ਬ੍ੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੰਗਠਨਾਂ ਦ ੇਦੁਆਰਾ, ਲੋੜਵੰਦ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨ ੰ , 
ਲਗਭਗ 7,000 ਪੌਂਡ ਿਬ੍ਜੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਓ ਬ੍ਾਗਬ੍ਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰੀਏ!” 

- ਡਗ ਰਵਹਲੈਨਿ (Doug Whillans), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6; ਚੇਅਰ, ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਦਾ ਿਟਾਫ, ਇਿ ਿਾਲ ਬ੍ੈਕਯਾਰਡ ਗਾਰਡਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹੈ। ਰਿਟੀ, ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਪਰਾਯੋਜਕਾਂ ਅਤੇ 
ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨ ੰ  ਿਨਮਾਨ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਿ ਮਹੱਤਵਪ ਰਣ ਗਰੀਨ ਪਰਹਲਕਦਮੀ ਨ ੰ  ਜੀਵੰਤ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬ੍ੀਜਾਂ ਅਤੇ ਰਮੱਟੀ ਵਾਿਤੇ, www.brampton.ca/backyardgarden ਤ ੇਰਰਜਿਟਰ ਕਰੋ।” 

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

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

http://www.brampton.ca/backyardgarden
http://www.brampton.ca/backyardgarden


 

 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca  
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