
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

   

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਹਲੈਥ ਿਰਰਿਰਿਜ ਅਤੇ ਬ੍ਾਈਕ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਈਕ ਹਬ੍ ਖ੍ਹਰੋਲਆ 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (25 ਅਗਿਤ, 2022) – ਰਪਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ਆਪਣ ੇਭਾਈਿਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ੍ੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਹਲੈਥ ਿਰਰਿਰਿਜ 

(ਪੀ.ਿੀ.ਐਚ.ਐਿ.) (Punjabi Community Health Services) (PCHS) ਅਤੇ ਬ੍ਾਈਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Bike Brampton) ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲਕ ੇਇਕੱਠੇ, 

ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਿਾਈਕਰਲੰਗ ਰਿੱਚ ਿਾਧਾ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਉਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਈਕ ਹਬ੍ (Downtown Brampton Bike Hub): 

ਰਡਫਰੈਂਟ ਿਪੋਕਿ (Different Spokes) ਖ੍ਹੋਰਲਆ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ, ਿਾਰੇ ਿਟਰੀਟ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾਂ ਲਈ ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ, ਿੁਰਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਅਨੰਦਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ 
ਅਨੁਭਿ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City 

Council) ਨੇ 2 ਿਾਰਚ, 2022 ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਿੀਰਟੰਗ ਰਿੱਚ, ਿਟਾਫ ਨ ੰ  ਰਨਰਦੇਸ਼ ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਉਹ ਪੀ.ਿੀ.ਐਚ.ਐਿ. (PCHS) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਰਟ-ਟਰਿ ਦੀ 
ਲੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਿ ਕਰ,ੇ ਤਾਂ ਜ ੋਉਹ ਇਿ ਬ੍ੇਜੋੜ ਭਾਈਿਾਲੀ ਲਈ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਿਜੋਂ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 8 ਨੈਲਿਨ ਿਟਰੀਟ ਿੈਿਟ, ਯ ਰਨਟ 104 (8 Nelson 

Street West, Unit 104) ਰਿਖ੍ ੇਰਿਟੀ ਦੀ ਿਾਲਕੀ ਿਾਲੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਈਕ ਹਬ੍ ਚਲਾ ਿਕੇ, ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਕੰਿ 

ਕਰੇਗੀ, 

ਰਡਫਰੈਂਟ ਿਪੋਕਿ, ਇੱਕ ਿ ਲ, ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਿਾਲਾ ਹਬ੍ ਹੈ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਿਾਈਕਰਲੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਿ ਰਿੱਚ 

ਿਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਈਕ ਹਬ੍ ਰਿਖ੍,ੇ ਪੀ.ਿੀ.ਐਚ.ਐਿ. ਇਹ ਕਰੇਗੀ: 

• ਬ੍ਾਈਕ-ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਰਜਿੇਂ ਅਰਿਿਟਡ ਬ੍ਾਈਕ ਿੁਰੰਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰੰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬ੍ਾਈਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਈਕ ਦੇ ਪੁਰਰਜਆਂ 

ਦੀ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਰਿਕਰੀ; 
• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਿਧੀ ਹਈੋ ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਿਾਈਕਰਲੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨਾ, ਇਿ ਰਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨਾ; 
• ਰਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਕਰਾਏ ਲਈ ਿੁਰੰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬ੍ਾਈਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; 
• ਿਾਈਕਰਲੰਗ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਰਕਿੇ ਿੀ ਰਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਅਤੇ ਿੈਂਟਰਰੰਗ ਪਰੋਗਰਾਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ 

• ਰਿਹਤਿੰਦ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਅਤੇ ਰਿਹਤਿੰਦ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਨਾ। 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ, ‘ਿਟਰੀਟਿ ਫਾਰ ਪੀਪਲ’ (‘Streets for People’) ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਰਖ੍ਆ ਹਇੋਆ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਲ, ਰਿਟੀ, 530 ਰਕਲੋਿੀਟਰ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇ ਿਾਈਕਰਲੰਗ ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ, ਹਾਈਰਕੰਗ, ਿਾਰਕੰਗ ਅਤੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨਲ ਟਰੇਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 

ਿੌਜ ਦਾ ਐਕਰਟਿ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (Active Transportation) ਨੈੈੱਟਿਰਕ ਰਿੱਚ, 30 ਤੋਂ ਿੱਧ ਨਿੇਂ ਰਕਲੋਿੀਟਰ ਦਾ ਿਾਰਕੰਗ ਅਤੇ ਿਾਈਕਰਲੰਗ 

ਇੰਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਿਾਈਕਰਲੰਗ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਥੇ (here) ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਥੇ (here) ਪਰਾਪਤ 

ਕਰੋ।  

ਹਿਾਲੇ 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Cycling/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx


 

 

"ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਰਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ ਸ਼ਰਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਿਾਡੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ, ਇਿ ਿਾਿਤੇ 

ਅਿੀਂ ਿਾਈਕਰਲੰਗ ਬ੍ਾਰ ੇਰਿੱਰਖ੍ਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਕੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, 
ਿਿੱੁਚੀ ਿਾਨਰਿਕ ਰਿਹਤ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਰਡਫਰੈਂਟ ਿਪੋਕਿ ਦੇ ਖ੍ਹੱ ਲਣ ਦੀ 
ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਖ੍ੇਤਰ ਰਿੱਚ ਿੁਆਗਤੀ ਿਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਿੌਜ ਦ ਰਿਆਪਕ ਐਕਰਟਿ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 

ਨੈੈੱਟਿਰਕ ਰਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਰਿੱਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ।"  

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਈਕ ਹਬ੍, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਾਧਾ ਹੈ। ਰਡਫਰੈਂਟ ਿਪਕੋਿ ਨਾ ਰਿਰਫ ਬ੍ਾਈਕ ਲਈ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਰਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 

ਿਾਈਕਰਲੰਗ ਿੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬ੍ਲਰਕ ਇਹ ਨਿੇਂ ਿਾਈਕਰਲਿਟਾਂ ਨ ੰ  ਰਿਖ੍ਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਿੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਉਿਰ ਦੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ 

ਰਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਰਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਿੈਂ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਿੱਚ ਇਿ ਭਾਈਿਾਲੀ ਨ ੰ  ਦੇਖ੍ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਿੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ 

ਨ ੰ  ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਪੀ.ਿੀ.ਐਚ.ਐਿ. ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਖ੍ ਬ੍ਿ ਰਤ ਅਤੇ ਦੇਖ੍ਣਯੋਗ ਟਰੇਲਾਂ 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਾਣੋ।” 

- ਿਾਰਰਟਨ ਿੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਿਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਚੇਅਰ, ਪਲਾਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਡਿਲੈਪਿੈਂਟ ਕਿੇਟੀ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਖ੍,ੇ ਅਿੀਂ ਐਕਰਟਿ ਟਰਾਂਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਧਆਨ ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਟਰੀਟਿ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਰਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਰਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਿਾਿੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਹ ਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਿਤੇ, ਪ ਰੇ ਸ਼ਰਹਰ 

ਰਿੱਚ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ੍ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

- ਪਾਲੱ ਿੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਿ ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰਰੇਟਿ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਖ੍ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਿੰਨ-ਿੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 
ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖ੍ਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਿੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

 

 
ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ  

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
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