
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਯਨੂਾਈਟਡੇ ਵ ੇਵਾਿਤ ੇਫੰਡ ਇਕੱਠਾ  
ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਂਗਿੈਟ ਨਾਈਟ ਰਵੱਚ ਰ ੱਿਾ ਰਲਆ 

  

 

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਕਾਉਂਿਲਰ ਫੋਰਰਟਨੀ (Fortini) ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਲਰ ਰਿੰਘ (Singh) ਨੇ, ਲੌਂ ਗੈਿਟ ਨਾਈਟ ਰਵੱਚ ਰ ੱਿਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰ ਲਾਂ, ਰਿਟੀ 
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰਦੱਤੀਆਂ। 

  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (26 ਫਰਵਰੀ, 2022) – ਕੱਲਹ ਰਾਤ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਲੌਂ ਗੈਿਟ ਨਾਈਟ (Longest Night) ਰਵੱਚ ਰ ੱਿਾ ਰਲਆ। ਇ  ਇੱਕ 

ਿਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜਕਰਮ  ੈ, ਜ ੋਗਰੀਬ੍ੀ ਰਵੱਚ ਰਰ ਣ ਵਾਲੇ ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਲਗਾਂ ਦੇ ਿਾਮਹਣ ੇਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜੋਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਗਰਕੂਤਾ 
ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਲਗ-ਅਲਗ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਬ੍ਤਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰ ਤ ਕਰਦਾ  ੈ। ਪਰੂ ੇਿੰਗਠਨ ਦੇ 

ਟੀਮ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਅਤੇ ਉ ਨਾਂ ਦੇ ਪਰਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਿਮੇਤ, ਦਿ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਿ ਿਾਦਗੀਪੂਰਣ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਰਿਤੀਆਂ ਰਵੱਚ ਰਾਤ ਰਬ੍ਤਾਈ।      



 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਟਾਫ ਅਤੇ ਰ ਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਿ ਪਰ ਲਕਦਮੀ ਦੀ ਰ ਮਾਇਤ ਰਵੱਚ 5,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਜ ੋਰਿਟੀ ਦੀ ਫੰਡ 

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਾਲਾਨਾ ਮੁਰ ੰਮ, ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਵ ੇ(United Way) ਰਵੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਵੇ ਦੀ 
ਮਾਣਯੋਗ ਰ ਮਾਇਤੀ ਰ ੀ  ੈ ਅਤੇ ਇਿਨੇ ਉਿ ਿਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਫਲਤਾਪਰੂਵਕ ਲਗਭਗ 2.5 ਰਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜ ੋਰਿੱਧ ੇ

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿ ਾਇਤਾ ਲਈ ਰਗਆ  ੈ।  

 ਵਾਲੇ 

“ਮੈਨੰੂ ਉ ਨਾਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਤੇ ਬ੍ ੁਤ ਮਾਣ  ੈ, ਜ ੋਇਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਿਾਮਹਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ੍ੀ ਅਤੇ ਬ੍ੇਘਰ  ਣੋ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਿਤੇ, 

ਲੌਂ ਗੈਿਟ ਨਾਈਟ ਰਵੱਚ ਰ ੱਿਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇ  ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਬ੍ ੁਤ ਿਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਿਲੀਅਤ  ੈ। ਿਾਨੰੂ ਬ੍ ੁਮੱੁਲੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 

ਲਈ  ਰ ਿਾਲ, ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ  ੈ, ਜ ੋਰਿੱਧ ੇਬ੍ੇ ੱਦ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿ ਾਇਤਾ ਰਵੱਚ ਜਾਂਦੇ  ਨ, ਰਜ ਨਾਂ ਨੰੂ  ਣੁ 

ਇਿਦੀ ਪਰ ਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋੜ  ੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿਤੇ ਅਰਜ ਾ ਬ੍ ੁਮੱੁਲਾ ਵਿੀਲਾ ਬ੍ਣਨ ਲਈ, ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਵ ੇਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।” 

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

“ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਿੇ ਿਾਲ, 2022 ਲਈ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਵੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਿਪਾਂਿਰ ਬ੍ਣਨਾ ਅਤੇ ਅਰਜ ੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ  ੈ, ਜ ੋ

ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਵਾਿਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧ ੂਯਤਨ ਕਰਦੀ  ੈ। ਮੈਨੰੂ ਇ  ਦੇਖ ਕ ੇਬ੍ ੁਤ ਮਾਣ  ੋ ਰਰ ਾ 
 ੈ ਰਕ ਅਿੀਂ, ਲੌਂ ਗੈਿਟ ਨਾਈਟ ਪਰ ਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਡੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ  ੈ। ਇ , ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਿਾਡੀ ਿਾਲਾਨਾ ਮੁਰ ੰਮ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕਾ  ੈ।” 

- ਡਗ ਰਵਹਲੈਨਿ (Doug Whillans), ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਵ,ੇ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 2 ਅਤੇ 6 

“ਲੌਂ ਗੈਿਟ ਨਾਈਟ ਰਵੱਚ ਰ ੱਿਾ ਲੈਣਾ ਿਚਮੱੁਚ ਬ੍ ੁਤ  ੀ ਿਾਦਗੀਪੂਰਣ ਅਨੁਭਵ ਿੀ, ਰਜਿਨੇ ਅਿਲੀਅਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਜਿਦਾ ਿਾਮਹਣਾ 
ਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਬ੍ ੁਤ ਿਾਰ ੇਲੋਕ ਰੋਜਾਨਾ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕਰਦੇ  ਨ। ਮੈਨੰੂ ਇਿ ਿਾਲ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਵੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰ ਬ੍ਣਨ 

ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ  ੈ, ਜ ੋਿਾਡੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਿ ਾਇਤਾ ਲਈ ਰਬ੍ਨਾਂ ਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ  ੈ।” 

- ਿਟੀਵ ਗੈਨੇਸ਼ (Steve Ganesh), 2022 ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਵੇ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰ, ਮੈਨੇਜਰ, ਰਡਵਲੈਪਮੈਂਟ ਿਰਰਵਰਿਜ 

“ਮੈਂ ਲੌਂ ਗੈਿਟ ਨਾਈਟ ਰਵੱਚ ਉ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰ ਮਾਇਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ੇਘਰ  ੋਣ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫਲੈਾਉਣ, ਦੋਵਾਂ 
ਲਈ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ  ਾਂ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਰਵੱਚ, 10,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਅਕਤੀ  ਨ, ਜ ੋਬ੍ੇਘਰ  ਨ ਜਾਂ ਰਜ ਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਘੇਰ  ਣੋ ਦਾ 
ਜੋਖਮ  ੈ। ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਵ,ੇ ਪੀਲ ਰਵੱਚ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰ ਮਾਇਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ੍ੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੰਗਠਨਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ  ੈ।” 

- ਡੇਰਨਅਲ ਜੈਨੋਟੀ (Daniele Zanotti), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਿੀ.ਈ.ਓ., ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਵ ੇਗਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰ ਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ  ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ  ਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ  ਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ  ੰੁਦੇ  ਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ  ਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ 



 

 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ  ਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ ਾ ਰਿ ਤਮੰਦ ਸ਼ਰ ਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ  ਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ  ੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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