
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਰਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਲੇ ਐਕਿਪਲੋਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯਥੂ ਪਾਿ ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਕੀਤੀ  
 

ਨਵਾਂ ਪਾਿ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇਮੁਫਤ ਰਕਰਾਏ ਅਤੇ  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਿੁੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਮਈ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਐਕਿਪਲੋਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਥ ਪਾਿ (Explore Brampton Youth Pass) 

ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਪਾਿ ਦੇ ਨਾਲ, 12 ਤੋਂ 16 ਿਾਲ ਦੇ ਉਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀ ਿਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton Transit) ਤੇ ਮੁਫਤ ਰਕਰਾਏ 

ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਿਤੰਬ੍ਰ, 2022 ਤੱਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਡ੍ਰੌਪ-ਇਨ (ਰਬ੍ਨਾਂ ਬ੍ੁੱਕ ਕੀਤੇ) ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਿੰੁਚ ਿੋਵੇਗੀ, ਇਿਨਾਂ 
ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ, ਤੈਰਾਕੀ, ਿਕੇਰਟੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਿਪੋਰਟਿ।  

ਰਿਟੀ ਕੋਲ, ਇਿ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, 2,000 ਐਕਿਪਲੋਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਥ ਪਾਿ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ। ਵੱਧ ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਿ 

ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਿਰਗਰਮ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਰਿਿਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਿ ਰੱਖਦੇ ਿੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਤੇ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਿੈ।   

ਅਰ਼ਿੀਆਂ, ਿੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ। ਐਕਿਪਲੋਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਥ ਪਾਿ ਬ੍ਾਰ ੇਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਰ਼ਿੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰਲੱਕ 

ਕਰੋ (Click here to learn more about the Explore Brampton Youth Pass and submit an application)। 

ਿਵਾਲੇ 

“ਅਿੀਂ, ਗਰਮੀ 2022 ਲਈ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਲੇ ਐਕਿਪਲੋਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਥ ਪਾਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕ ੇਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿਾਂ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਰਵੱਚ 

ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬ੍ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿੈ, ਰਜੱਥੇ ਪਰੀਮੀਅਰ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਿਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਾਿ 

ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਇਿ ਪਾਿ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵ ੋਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਕਫਾਇਤੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮ਼ਿਾ ਲਵੋ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰਿਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖਅਤ ਸ਼ਰਿਰ ਿਣੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਿਰ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਰਿਟੀ ਿੈ। ਿਾਡੇ੍ ਨੌਜਵਾਨ, ਿਾਡੇ੍ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲਹ 
ਦੇ ਲੀਡ੍ਰ ਿਨ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਰਿਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿਰਗਰਮ ਰਰਿਣ ਦੇ ਮੌਕ ੇ

ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਰਜਵੇਂ ਐਕਿਪਲੋਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਥ ਪਾਿ। ਇਿ ਿਾਡੇ੍ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡ੍ੀ ਉਪਲਬ੍ਧੀ 
ਿੈ!” 

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

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਐਕਿਪਲੋਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਯੂਥ ਪਾਿ, ਿਾਡੇ੍ ਸ਼ਰਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਿਾਡੇ੍ ਲਗਾਤਾਰ ਿਮਰਪਣ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਰਿਟੀ ਨੰੂ, 

ਰਪਛਲੇ ਕੁਝ ਿਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਰਤੰਨ ਵਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਿਤੇ ਵਾਧ ੇਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਦੇ ਮੌਰਕਆਂ ਲਈ ਇਿਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਲਈ ਿਨਮਾਰਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 

https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx
https://www.brampton.ca/en/residents/Recreation/Pages/Explore-Youth-Pass.aspx


 

 

ਅਤੇ ਪਲੇ ਵਰਕਿ ਵੱਲੋਂ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਿਟੇਟਿ ਯੂਥ ਫਰੈਂਡ੍ਲੀ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਪਦਵੀ ਰਮਲਣ ਤੇ ਮਾਣ ਿੈ, ਜ ੋਪਾਰਕਿ ਐਡਂ੍ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵੱਲੋਂ 
ਰਿਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੈ।” 

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

“ਰਿਟੀ, ਿਾਡੇ੍ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧ ੇਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਰਿਣ, 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡ੍ਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥਾਂ ਿੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ੍ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱ ਲਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਾਂਗੇ।” 

- ਪਾੱਲ ਮੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਮ ਚੀਫ ਐਡ੍ਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡ੍ਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤ਼ੇਿੀ 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 ਿਾਡੇ੍ 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। ਿਾਡੇ੍ ਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡ੍ੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡ੍ੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

