
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਬ੍ਜਰੁਗਾਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ 

 ਨਵੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰਕੈਟਰੀ ਪਸ਼ੇ ਕੀਤੀ ਹ ੈ

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (21 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਮਰ-ਅਨੁਕਰੂਲਤ ਰਵਜਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਬੰ੍ਧਾਂ 
ਨੰੂ ਵੱਧ ਮਜਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿੀਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਿੀਨੀਅਰਿ ਰਰਿੋਰਿ ਡਾਇਰਕੈਟਰੀ, ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ 
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੀਰਲਆਂ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਹੈ। 
 

ਡਾਇਰਕੈਟਰੀ ਰਵੱਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਕਝੁ ਵਿੀਰਲਆਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਘਰੇਲ ੂਅਤੇ ਿਮਾਰਜਕ ਿਹਾਇਤਾ 
• ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 

• ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ 
• ਆਰਰਿਕ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਿਹਾਇਤਾ 
• ਮਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ 

• ਰਨਊਕਮਰ ਿਹਾਇਤਾ  

ਮਾਰਚ 2021 ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਵਰਲਡ ਹਲੈਿ ਓਰਗੇਨਾਈਜਸ਼ੇਨ (ਡਬ੍ਲਯ.ੂਐਚ.ਓ.) World Health Organization (WHO) ਦੇ 

ਗਲੋਬ੍ਲ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਏਜ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਟੀਜ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀਜ (Global Network for Age-friendly Cities and Communities) ਦੀ 
ਮੈਂਬ੍ਰ ਬ੍ਣੀ ਿੀ। ਇਿ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਡਬ੍ਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਦੇ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਦੇ ਮੱੁਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਿਾਂਝਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਮਰ-ਅਨੁਕਰੂਲਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ੈੱਟਵਰਕ ਰਵੱਚ ਿਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰਹੱਿਾ ਲੈਣ ਲਈ 

ਿਰਹਮਤੀ ਰਦੰਦੇ ਹਨ।   

ਿੀਨੀਅਰਿ ਰਰਿੋਰਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਜੁਰਗ ਅਬ੍ਾਦੀ ਨੰੂ ਿਮਾਰਜਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰੇਗੀ, ਿਮਾਰਜਕ ਅੱਡਰੇਪਣ 
(ਆਈਿੋਲੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੰਚਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਏਜ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਿਟਰੈਟਜੀ ਐਡਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 

(Age-Friendly Strategy and Action Plan) ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਲਈ ਵਿੀਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਰਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ, ਿਫਲਤਾਪੂਰਬ੍ਕ ਡਾਇਰਕੈਟਰੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਰਨਊ ਹੋਰੀਜੋਨਿ ਫਾਰ ਿੀਨੀਅਰਿ (New 

Horizons for Seniors) ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ, 20,575 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਫੰਰਡੰਗ ਰਮਲੀ ਹੈ। 
 

ਉਿ ਿਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਾਹਰ ਰਨੈੱਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਿੀਨੀਅਰਿ ਰਰਿੋਰਿ 
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ਡਾਇਰਕੈਟਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਨੰੂ ਮਜਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਮਾਰਜਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੌਰਕਆਂ ਰਵੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ, ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਹਾਇਤਾ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਬੰ੍ਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿੰਪਰਕਾਂ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਅਿਾਨ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ।   

ਿੀਨੀਅਰਿ ਰਰਿੋਰਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬ੍ਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/agefriendly ਤੇ ਜਾਓ।  

ਜ ੋਰਨਵਾਿੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਰਵਚਲੀ ਕਈੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਿੇ ਹੋਰ ਫੌਰਮੈਟ ਰਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ agefriendly@brampton.ca ਤੇ 

ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਿਕਦ ੇਹਨ।   

ਹਵਾਲੇ 

“2006 ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 65 ਿਾਲ ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 34,000 ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਿੀ। 2016 ਤੱਕ, ਇਹ ਿੰਰਖਆ ਵਧ ਕ ੇ66,000 ਹੋ 

ਗਈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬ੍ਜੁਰਗ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜੰਦਗੀਆਂ ਰਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਿੀਨੀਅਰਿ ਰਰਿੋਰਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, 
ਿਾਡੀ ਬ੍ਜੁਰਗ ਅਬ੍ਾਦੀ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਿਬੰ੍ਧ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਿਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਿਾਧਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ; ਅਰਜਹਾ ਸ਼ਰਹਰ, ਰਜੱਿੇ ਿਾਡੇ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਿਰਗਰਮ ਭਰੂਮਕਾ ਰਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਵਆਪਕ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਬ੍ਜੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ-ਰਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਿੀਨੀਅਰਿ ਰਰਿੋਰਿ ਡਾਇਰਕੈਟਰੀ ਬ੍ਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਣਾ 
ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਡਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“2006 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬ੍ਜੁਰਗ ਅਬ੍ਾਦੀ 196 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਉਮਰ-

ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਰਜਹੇ ਟੂਲਿ ਅਤੇ ਵਿੀਲੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ, ਰਜਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਡੀ ਬ੍ਜੁਰਗ ਅਬ੍ਾਦੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬ੍ੁਢਾਪ ੇ

ਰਵੱਚ ਿੰਪੰਨ ਹਣੋ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ।” 

- ਪਾੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 700,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ ਰਵੱਚ 

ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 
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ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ 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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