
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                     

  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਿ, ਜਅੇਿ ਕਅੇਰ ਫਾਊਂਿਸ਼ੇਨ ਨੇ ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ ਐਕਿਿੈੀਬ੍ਲ ਬ੍ਿੇਬ੍ਾਲ 

ਿਾਇਮੰਿ ਦ ੇਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਮਜੇਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪਰਿਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਿੁੰ ਚਯਗੋ ਬ੍ਿੇਬ੍ਾਲ ਿਾਇਮੰਿ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਿ।ੈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਅੱਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ, ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਿ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ 

ਐਕਿੈਿੀਬ੍ਲ ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਿਾਇਮੰਿ (Field Of Dreams Accessible Baseball Diamond) ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕੂਲ 

ਬ੍ੋਰਿ (ਪੀ.ਿੀ.ਐਿ.ਬ੍ੀ.) (Peel District School Board) (PDSB) ਅਤੇ ਜੇਅਿ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ (Jays Care Foundation) ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਉਦਘਾਟਨ ਕਾਰਜਕਰਮ ਵਾਿਤੇ ਇਕੱਠੀ ਿੋਈ। ਇਿ ਫੀਲਿ ਦਿੰਬ੍ਰ 2021 ਰਵੱਚ ਪੂਰਾ ਿੋ ਰਗਆ ਿੀ, ਜ ੋਿਣੁ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਤਆਰ ਿੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਉਿਨਾਂ 12 ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੀ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੰੂ 2020 ਰਵੱਚ ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੱਚ ਜਅੇਿ ਕਅੇਰ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ (Jays 

Care Foundation Field Of Dreams) ਗਰਾਂਟ ਰਮਲੀ ਿੀ। ਗਰਾਂਟ, ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਿਤੇ ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਖੇਿਣ, ਰਿਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿਰਗਰਮ 



 

 

ਰਰਿਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿੰੁਚਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਜਾਈਨ, ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਰਿੰਗ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ-ਰਤਿਾਈ ਫੰਰਿੰਗ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਪੀ.ਿੀ.ਐਿ.ਬ੍ੀ. (PDSB) ਨੇ ਿੋਰ ਤੀਜੇ ਰਿੱਿੇ ਦੀ 
ਫੰਰਿੰਗ ਅਤੇ ਜੇਅਿ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਗਰਾਂਟ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬ੍ਾਕੀ ਤੀਜਾ ਰਿੱਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਲਾ, ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ, ਜਰੁਿਥ ਨਇਮਨ ਿੈਕੰਿਰੀ ਿਕੂਲ (Judith Nyman Secondary School) ਅਤੇ 

ਰਵਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਵ ੇਿੀਨੀਅਰ ਪਬ੍ਰਲਕ ਿਕੂਲ (Williams Parkway Senior Public School) ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ, ਿਰੀ-ਭਰੀ ਥਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 

ਵਾਧਾ ਿੈ। 1305 ਰਵਲੀਅਮਿ ਪਾਰਕਵੇ (1305 Williams Pkwy.) ਰਵਖ ੇਿਰਥਤ, ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਿਾਇਮੰਿ, ਰਚੰਗਕੂਜੀ ਿੈਕੰਿਰੀ ਿਕੂਲ (Chinguacousy 

Secondary School) ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਿੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਿਾਈਵ ੇ410 (Highway 410) ਤੱਕ ਅਿਾਨ ਪਿੰੁਚ ਿੈ, ਰਜਿ 

ਕਾਰਨ ਇਿ ਿਾਈਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਰ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਿੁਰਵਧਾਜਨਕ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਜੋੈਕਟ, ਜੋ ਰਕ ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਿ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦੇ ਰਵਚਕਾਰ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿਰੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਮਿਾਲ ਿੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨਲ ਿੁਰਵਧਾਵਾਂ 
ਤੱਕ ਪਿੰੁਚਣ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਰਕ, ਪੀਲ ਬ੍ੋਰਿ (Peel Board) ਅਤੇ ਚੈਲੇਂਜਰ ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ (Challenger Baseball) 

ਅਤੇ ਿਪੈਸ਼ਲ ਓਰਲੰਰਪਕਿ (Special Olympics) ਵਰਗੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਨਵਾਂ ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ, ਿਰਥਰ ਪਿੰੁਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਰਜਵੇਂ: ਬ੍ਣਾਉਟੀ ਟਰਫ ਇਨਫੀਲਿ; ਿੋਧ ਕੀਤੇ 

ਬ੍ੇਿ ਪਾਥਿ (60’); ਛੋਟਾ ਆਉਟਫੀਲਿ; ਰਬ੍ਨਾਂ ਗਰੇਿ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਿੋਧ ਕੀਤਾ ਰਪਚਰਿ ਮਾਊਂਿ; ਪਿੰੁਚਯੋਗ ਪਲੇਅਰਿ ਬ੍ੈਂਚ ਏਰੀਆ; ਅਤੇ ਫੀਲਿ ਤੱਕ 

ਜਾਣ ਲਈ ਠੋਿ ਪਿੰੁਚ ਵਾਲੇ ਰਿਤੇ। ਆਉਟਫੀਲਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਘਾਿ ਦਾ ਬ੍ਰਣਆ ਿੋਇਆ ਿੈ ਅਤੇ ਵਾਰਰਨੰਗ ਟਰਕੈ, ਠੋਿ ਬ੍ਜਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰਣਆ ਿਇੋਆ ਿੈ। 

ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਟੇਰੀ ਰਮਲਰ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰ (Terry Miller Recreation Centre) ਦੇ ਪਾਰਰਕੰਗ ਲੌਟ 

ਰਵੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰੁਚਯੋਗ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਪਾਰਰਕੰਗ ਥਾਵਾਂ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਿਾਇਮੰਿ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: ਿੋਮ ਪਲੇਟ ਦੇ 

ਰਪੱਛੇ ਪਰਸ਼ੰਿਕਾਂ ਵਾਿਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਿੀਟਾਂ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਿਮੂਿਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਰਪਚਰ ਮਾਊਂਿਿ; ਅਤੇ, ਿੋਮ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਰਿਰਫ 225 ਫੁੱ ਟ ਦੂਰ 

ਤੱਕ ਆਉਟਫੀਲਿ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ। 

ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਿਾਇਮੰਿ ਦੀ ਬ੍ੁੱ ਰਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਨਵਾਿੀ, ਿਪੋਰਟਿ ਗਰੁੱ ਪ ਅਤੇ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਰਕੁਾਵਟ-

ਮੁਕਤ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵ,ੇ 905-874-BOOK (2665) ਤੇ ਜਾਂ facilityrentals@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਿਪੋਰਟਿ 

ਫੀਲਿ ਰੈਂਟਲਿ ਯੂਰਨਟ ਨੰੂ ਿੰਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦ ੇਿਨ। 

ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕਲੂ ਬ੍ਰੋਿ ਦ ੇਬ੍ਾਰ ੇਰਵੱਚ 

ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਿ (ਪੀ.ਿੀ.ਐਿ.ਬ੍ੀ.), ਜਾਤੀ, ਿੱਰਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਾ ਬ੍ੋਰਿ ਿੈ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕਲੈਿਨ 

(Caledon) ਅਤੇ ਰਮਿੀਿਾਗਾ (Mississauga) ਦੇ 259 ਿਕਲੂਾਂ ਰਵੱਚ, 155,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
ਪੀ.ਿੀ.ਐਿ.ਬ੍ੀ. (PDSB), ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੱਚ ਦੂਜਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿਾ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਿ ਿੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਿਾ 
ਇੰਪਲਾਇਰ ਵੀ ਿੈ। www.peelschools.org ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ।  

ਜਅੇਿ ਕਅੇਰ ਫਾਊਂਿਸ਼ੇਨ ਦ ੇਬ੍ਾਰ ੇਰਵੱਚ 

ਜੇਅਿ ਕਅੇਰ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਬ੍ਲ ੂਜਅੇਿ (Toronto Blue Jays) ਦਾ ਚੈਰੀਟੇਬ੍ਲ ਿੰਗਠਨ ਿੈ, ਜ ੋਕੈਨੇਿਾ ਰਵੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਅਤੇ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਿਬੰ੍ਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਰਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਿਥਾਈ ਿਮਾਰਜਕ ਬ੍ਦਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

mailto:facilityrentals@brampton.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.peelschools.org%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C80697241ad5241e1df4908da2a1f547f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637868611328888957%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9iyO9Ixd18q6UCH3te7CVXIQbFIRTxZFvF0NkDpZ2TY%3D&reserved=0


 

 

 

ਜੇਅਿ ਕਅੇਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਿ ਿੂਰਬ੍ਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਇਲਾਰਕਆਂ ਰਵੱਚ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜ ੋਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਿਾਮਹਣਾ 
ਕਰ ਰਿੇ ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਲਈ ਖੇਿ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਿਕਣ। ਇਿ ਿੰਗਠਨ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿਾਇਮੰਿਿ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ 

ਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਰਨਰਮਾਣ ਰਵੱਚ ਿਿਾਇਤਾ ਲਈ, ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 10 ਰਮਲੀਅਨ ਿਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਵੀ 
ਕੀਤਾ ਿੈ। 2020 ਰਵੱਚ, ਜਅੇਿ ਕਅੇਰ ਨੰੂ, ਬ੍ਲ ੂਜਅੇਿ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਕਰਮਟਮੈਂਟ (Blue Jays Community Commitment), 7.5 ਰਮਲੀਅਨ 

ਕੋਰਵਿ-19 (COVID-19) ਦੇ ਰਰਿਪਾਂਿ ਪਲਾਨ ਲਈ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਐਮ.ਐਲ.ਬ੍ੀ. (MLB) ਦੇ ਏਲਨ ਐਚ. ਿੇਰਲਗ ਅਵਾਰਿ ਫਾਰ 

ਰਫਲੈਂਥਰੋਰਪਕ ਐਕਿੀਲੈਂਿ (Allan H. Selig Award for Philanthropic Excellence) ਵੀ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। ਇਿ ਪਲਾਨ ਨੇ ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੱਚ 

ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਿੁਤ ਬ੍ੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਰਵਤ ਿੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਿੀ।    

ਿਵਾਲੇ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀਓ, ਰਤਆਰ ਿੋ ਜਾਓ! ਿਾਨੰੂ ਇਿ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਮਾਣ ਮਰਿਿੂਿ ਿੋ ਰਰਿਾ ਿੈ ਰਕ ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ ਐਕਿੈਿੀਬ੍ਲ ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਿਾਇਮੰਿ, 

ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੁਕੰਗ ਲਈ ਖਹੱ ਲਾ ਿੈ। ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਿ ਅਤੇ ਜੇਅਿ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਰਵਖ ੇਿਾਿੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਿੰੁਚਯੋਗ ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਿਾਇਮੰਿ ਨੰੂ ਅਿਲੀਅਤ ਰਵੱਚ ਬ੍ਦਲਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿੈ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰਿਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ, ਿਾਰਰਆਂ ਵਾਿਤੇ ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ, ਿਰਗਰਮ ਰਰਿਣ ਅਤੇ ਖੇਿਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ। ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ, ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਿ ਅਤੇ ਜਅੇਿ ਕਅੇਰ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ, 

ਿਾਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਿੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 1 ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ   

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕਲੂ ਬ੍ੋਰਿ ਅਤੇ ਜਅੇਿ ਕਅੇਰ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ ਿੈ। ਇਿ ਿਾਰਰਆਂ ਦੇ 

ਖੇਿਣ ਵਾਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਿੈ। ਿਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱ੍ਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਰਨਵਾਿੀ, ਿਪੋਰਟਿ ਗਰੁੱ ਪ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅਰਜਿਾ ਿਰ 

ਰਵਅਕਤੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਬ੍ੁੱ ਕ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ, ਜ ੋਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਿਾਇਮੰਿ ਤੇ ਕੁਝ ਿਮਾਂ ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਿਿ 7 ਅਤੇ 8; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ 
ਿਰਰਵਰਿਜ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਿੈ। ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ, ਿਾਿੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੀ ਰਿਿਤ ਅਤੇ 

ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਰਨਵੇਸ਼ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਿ ਅਤੇ ਜਅੇਿ ਕਅੇਰ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਰਵਖੇ ਿਾਿੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ 
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।” 

- ਪਾੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਿਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 



 

 

“ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਿ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਿਲੌ ਬ੍ਣਾਉਣ ਤੇ ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬ੍ਰੋਿ ਦੇ 

ਜਾਰੀ ਫਕੋਿ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਰਨਵੇਸ਼ ਿੈ, ਜ ੋਰਿਿਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਿਤੀ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਿੀਂ, ਿਾਿੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ 

ਜੇਅਿ ਕਅੇਰ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਦੇ ਰਬ੍ਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੀਂ ਪਿੰੁਚ ਿਕਦ ੇਿੀ। ਇਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਿੱਚਾ ਪਰਮਾਣ ਿੈ, ਜ ੋਉਦੋਂ ਿੀ ਿਾਿਲ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਜਦੋਂ ਅਿੀਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।"  

- ਰਸ਼ਮੀ ਿਵਰੂਪ (Rashmi Swarup), ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਜਕੁੇਸ਼ਨ, ਪੀ.ਿੀ.ਐਿ.ਬ੍ੀ. 

“ਜੇਅਿ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜੁਰਿਥ ਨਇਮਨ ਫੀਲਿ ਆਫ ਿਰੀਮਿ ਨੰੂ ਅਿਲੀਅਤ ਰਵੱਚ ਬ੍ਦਲਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਣ 

ਿੈ – ਇਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਿੰੁਚਯੋਗ ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਿਾਇਮੰਿ ਿੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਲਾ ਿੈ। ਅਿੀਂ, ਚੈਲੇਂਜਰ ਬ੍ੇਿਬ੍ਾਲ ਰਵੱਚ 

ਿਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱ੍ਰਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਥਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿੈ, ਤਾਂ ਜ ੋਉਿ ਇਕੱਠੇ ਿੋ ਿਕਣ, ਿਰਗਰਮ 

ਰਰਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਦੇ ਿੋਰ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਿਕਣ। ਅਿੀਂ, ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਨੰੂ ਅਿਲੀਅਤ ਰਵੱਚ ਬ੍ਦਲਣ ਰਵੱਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 

ਲਈ, ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬ੍ੋਰਿ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੋਨਰਿ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਿਾਂ।” 

- ਰੋਬ੍ਰਟ ਰਵਚੇਲ (Robert Witchel), ਐਗਜੀਰਕਊਰਟਵ ਿਾਇਰਕੈਟਰ, ਜੇਅਿ ਕਅੇਰ ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ  

 
 

-30- 

 
 
ਕੈਨੇਿਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ 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 ਿਾਿੇ 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 ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਿੇ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਿੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਿੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 

ਮੈਲਨ ਐਿਵਰਿਿ (Malon Edwards) 

ਮੈਨੇਜਰ ਆਫ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨਿ, ਪੀਲ ਰਿਿਰਟਰਕਟ ਿਕੂਲ ਬੋ੍ਰਿ  

malon.edwards@peelsb.com | (905) 301-6382 

ਜੋਏ ਕਰਵੰਟੈਰਨਲਾ (Joey Quintanilha) 

ਿਪੈਸ਼ਰਲਿਟ, ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ ਐਿਂ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨਿ, ਜੇਅਿ ਕੇਅਰ 

ਫਾਊਂਿੇਸ਼ਨ  

Joey.Quintanilha@bluejays.com 
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