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ਸਸਟੀ ਕਾਉਸਂਸਸਲ ਮੀਸਟੰਗਾਂ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਸਵਆਂ ਲਈ, www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਜੈਫ ਬੋਮੈਨ (Jeff Bowman)

ਸਿਟੀ ਕਾਉਿਂਲਰ (City Councillor)

ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4

ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਿਂਲਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਿੀਂ ਇੱਕ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਸਵੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਜੱਥੇ ਨਾਲ ਸਿਲ ਕੇ ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸਿਹਤਿੰਦ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਜੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 
ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਤਰਜੀਹੀ ਹਨ ਸਕਉਕਂਸਕ ਤੁਿੀਂ ਬਹੁਿੱੁਲੇ ਅਤੇ ਿਨਿਾਨਯੋਗ ਟੈਕਿ ਕਰਦਾਤਾ 
(ਟੈਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ) ਹੋ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਾਂਸ਼ਿਟ ਸਿਿਟਿਿ, ਵੱਧ ਹਿਪਤਾਲ 
ਬੈਡੱ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਿਾਡੀਆਂ ਿੱੁਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਸਹਣਗੀਆਂ। 

ਅਿੀਂ ਉਿਤੇ ਿਾਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਸਬਹਤਰ ਅਤੇ ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਬਂੈ੍ਪਟਨ 
ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਸਵੱਚ ਨਾਲ ਸਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪਛਲੇ ਚਾਰ ਿਾਲਾਂ 
ਤਂੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਿੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿ ਐਂਡ 
ਕਲਚਰ ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਸਵਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਿਨੰੂ ਪ੍ਭਾਸਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਅਿੀਂ ਹਰੇਕ 
ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਸਨਵਾਿੀ ਲਈ ਇਿ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸਕਵਂੇ ਹਾਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਸਵੱਚ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇਂ 
ਹੋਏ ਸਕ ਿਾਡਾ ਇੰਫਰਾਿਟ੍ਕਚਰ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਉਹ ਗਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਰਕਾਰ 
ਦੇ ਿਾਰੇ ਿੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਿਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕੀਸਕ੍ਤ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਬਂੈ੍ਪਟਨ 
ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ!

ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਂੋ ਿੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿੇਸ਼ਾ ਿੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ 
ਹਨ, ਭਾਵਂੇ ਫੋਨ, ਈਿੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਿੀਸਟੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭਸਚੰਤਕ, 
ਿਾਰਸਟਨ ਿੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros) ਅਤੇ ਜੈਫ ਬੋਿੈਨ (Jeff Bowman)

ਮਾਰਟਿਨ ਮੇਡੇਇਰੋਸ (Martin Medeiros)

905.874.2634 

martin.medeiros@brampton.ca

ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4 ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਹਾਇਕ: 
ਟ ਰ੍ਿ ਆ ਗਾਂਧੀ (Priya Gandhi)

905.874.5947 

priya.gandhi@brampton.ca
 

ਜੈਫ ਬੋਮੈਨ (Jeff Bowman)

905.874.2603 

jeff.bowman@brampton.ca

 
ਸਾਜਦਾ ੍ਰਵੀਨ (Sajda Parveen)

905.874.2637 

sajda.parveen@brampton.ca

 ਿਾਰਸਟਨ ਿੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros) 

 medeiros_martin

 ਜੈਫ ਬੋਿੈਨ (Jeff Bowman) ਸਿਟੀ ਕਾਉਿਂਲਰ   

 Councillorjeff

ਿੇਅਰ ਵੱਲਂੋ ਿੁਨੇਹਾ
ਅਫ਼ਿੋਿ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਵਿਫੋਟਕ ਵਾਧਾ ਿਾਡੇ ਸ਼ਸਹਰ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਿ ਬਾਰੇ ਸਚਤਾਵਨੀ 
ਦੇਣ ਦੇ ਿਾਡੇ ਸਬਹਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਿਾਡੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਬੰਧੀ ਇੰਫਰਾਿਟ੍ਕਚਰ 
ਸਵੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਿੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਿਾਡੇ ਸਵੱਚਂੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਸਿਸਵਕ 
ਹਿਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital) ਸਵਖੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਬਰ 
ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ੀ ਿੀ।

ਨਵੰਬਰ ਸਵੱਚ, ਿਂੈ ਪੀਲ ਿੈਿੋਰੀਅਲ ਹਿਪਤਾਲ (Peel Memorial Hospital) ਸਵਖੇ ਵਧੇ 
ਹੋਏ ਘੰਸਟਆਂ, ਫੇਜ 2 ਦੀ ਸਬਲਸਡੰਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ 
ਸਹਿਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿੂਬੇ ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਸਲਸਖਆ ਿੀ।  ਉਹ ਪੱਤਰ ਸਲਖਣ ਦੇ ਥੋੜੇ੍ ਿਿਂੇ ਬਾਅਦ 
ਸਿਸਨਿਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ (Minister of Health) ਨੇ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੈਡੱਾਂ ਅਤੇ 

ਪੀਲ ਿੈਿੋਰੀਅਲ ਿਂੈਟਰ (Peel Memorial Centre) ਦੇ ਫੇਜ 2 ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਿਸਹਯੋਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਿੀ।

ਅਿੀਂ ਇਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਰ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - 2041 ਤੱਕ ਅਿੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਸਿਲੀਅਨ ਸਨਵਾਿੀਆਂ 
ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਹਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਉਕਂਸਿਲ ਨੇ ਹੁਣ 45-50 ਏਕੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਿਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਼ੋਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਦੱਤੀ ਹੈ, ਸਜਿਦੀ ਿਾਨੰੂ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦੇ ਪੱਛਿੀ ਭਾਗ ਸਵੱਚ ਿਾਡੇ ਤੀਜੇ ਭਸਵੱਖੀ ਹਿਪਤਾਲ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਿੀਂ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Ontario Government) ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦੀ ਭਸਵੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੰਸਡੰਗ 
ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ।

ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

ਸਿੇਿ ਆਫ ਦ ਟਸਿੀ ਲੰਚੇਓਨ (State of the City Luncheon), (ਫਰਵਰੀ 2018)ਟਬਗ ਬਰਿ ਦਰਸ ਟਬਗ ਟਸਸਿਰਸ ਬਾਉਟਲੰਗ ਫਾਰ ਟਿਡਸ ਸੇਿ ਫੰਡਰੇਜਰ (Big Brothers Big Sisters Bowling for 

Kids Sake Fundraiser), (ਮਾਰਚ 2018)

ਬੇਔਿਸ ਆਰਿਸ ਬਰਿੈ ਂ੍ਿਨਸ ਟਿਉਟ੍ਡ ਸਿਰਿ ਾਈਿਸ ਫੰਡਰੇਜਰ (Beaux Arts Brampton’s Cupid 

Strikes Fundraiser) (ਫਰਵਰੀ 2018)
ਹੋਮਿਾਉਨ ਹਾਿੀ (Hometown Hockey), (ਮਾਰਚ 2018)

ਘਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋ ਜੈਕਟ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਘਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋ ਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ 
ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਜਾਂ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਪ�ੋ ਜੈਕਟ 
ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਿਸਟੀ ਦੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਡਵੀਜਨ (Building Division) ਨੰੂ 
905.874.2401 
'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ building.inquiries@brampton.ca 
'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

  ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਹਮਾਇਤ 
ਿੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ, ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਿੱੁਖ ਵਾਧਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਸਹਿਾਇਤ ਕਰੇਗਾ : ਸਜਹਨਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਇੰਫਰਾਿਟ੍ਕਚਰ (ਟ੍ਾਂਸ਼ਿਟ 
ਦਾ ਸਵਿਤਾਰ ਕਰਨਾ; ਸਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪੋ੍ਜੈਕਟ); ਸਿੱਸਖਆ, ਉੱਤਿਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ; ਸਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ 
(ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚ ਸਨਵੇਸ਼); ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਨ (ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਸਵਖੇ ਪ੍ਤੀਸਨੱਧਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ)। 
www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

ਕਾਰਜਕਰਿ

18-0108

ਿਈ
38ਵਂੇ ਸਲਾਨਾ ਬਰਿੈ ਂ੍ਿਨ ਸ੍ੋਰਿਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton 
Sports Hall of Fame) ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 
(Induction Ceremony)
ਿੰਗਲਵਾਰ, 15 ਿਈ, ਸ਼ਾਿ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਰੋ਼ਿ ਸਥਏਟਰ ਬਂੈ੍ਪਟਨ (Rose Theatre Brampton)

ਜੂਨ
ਸਟ ਰ੍ਿੰਗਫੈਸਿ (Springfest)
ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 1 + 8 ਜੂਨ, ਦੁਪਸਹਰ 12 – ਦੁਪਸਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਨਾਈਟਿਸਬ੍ਜ (Knightsbridge) + ਫਲਾਵਰ ਸਿਟੀ ਿੀਨੀਅਰਿ ਿਂੈਟਰਿ (Flower 
City Seniors Centres)

ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ (Provincial Election)
ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਜੂਨ
ਸੈਲੀਬਰਿੈ ਂ੍ਿਨ (CeleBrampton)
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 9 ਜੂਨ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ (Downtown Brampton)

ਦੁਪਸਹਰ 12 – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਡਾਉਨਿਾਉਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਿੀਿ (Downtown Farmers’ 
Market)
ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਰ, 16 ਜੂਨ – 1 ਿਤੰਬਰ
ਿਵੇਰੇ 7 – ਦੁਪਸਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਮਾਉਿਂ ੍ਲੈਜਂੈਿ ਟਵਲੇਜ ਮਾਰਿੀਿ (Mount Pleasant Village 
Market) 
ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਜੂਨ – 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਦੁਪਸਹਰ 4 – ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਜੁਲਾਈ
ਿੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ (Canada Day Celebration)
ਐਤਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਦੁਪਸਹਰ 12 – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਸਚੰਗਕੂ਼ਿੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park)

ਅਗਿਤ
ਸੀਨੀਅਰਸ ਓ੍ਨ ਹਾਊਸ (Seniors Open House)
ਿੋਿਵਾਰ, 13 ਅਗਿਤ, ਦੁਪਸਹਰ 12 – ਦੁਪਸਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਫਲਾਵਰ ਸਿਟੀ ਿੀਨੀਅਰਿ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਿਂੈਟਰ (Flower City Seniors Recreation 
Centre)

ਸਿਤੰਬਰ
ਹਾਰਵੈਸਿ ਮਾਰਿੀਿ (Harvest Market) 
ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਰ, 8 ਿਤੰਬਰ – 3 ਨਵੰਬਰ 
ਰੋ਼ਿਲੀ ਪਾਰਕ (Rosalea Park)

ਿਵੇਰੇ 8 – ਦੁਪਸਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਅਕਤੂਬਰ
ਟਮਊਟਨਟਸ੍ਲ ਚੋਣਾਂ (Municipal Election)
ਿੋਿਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 
ਕਈ ਿਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 

ਤਾਰੀਖਾਂ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ



ਸਪਛਲੀ ਪਤਝੜ ਰੱੁਤ ਸਵੱਚ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਹ਼ਿਾਰਾਂ 
ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਸਵੱਖ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਸਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਸਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
ਇਹ ਉਹ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿੀ ਸਕ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਕੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਕੀ 
ਕਰੇਗਾ - 5, 10, 25 ਅਤੇ ਇਿਤਂੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਾਲਾਂ 
ਸਵੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦੇ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਡ੍ਾਫਟ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 
ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਿਾਡੇ ਕੋਲ 
ਇਹ ਅਸਧਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਡ੍ਾਫਟ 
ਦੀ ਿਿੀਸਖਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿੁਝਾਅ ਼ਿਰੂਰ ਸਦਓ। 

ਿੰਸ਼ੋਸਧਤ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿਤਾਵੇ਼ਿ ਿਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੱਚ 
ਿਨ਼ੂਿਰੀ ਲਈ ਕਾਉਕਂਸਿਲ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।   
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ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 
ਟਦਰਿ ਸ਼ਿੀਿੋਣ ਅੱਪਡੇਟ

ਿਲਚਰ 
ਮਾਸਿਰ ਪਲਾਨ _________________
ਸਿਟੀ ਿਾਡੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰ 
ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਪੇ੍ਸਰਤ ਸਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਥਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਸਕ ਅਿੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿ ਿਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਕਵਂੇ ਸਨਵੇਸ਼ 
ਅਤੇ ਸਡਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦਾ ਪਸਹਲਾ ਕਲਚਰ 
ਿਾਿਟਰ ਪਲਾਨ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਸਵੱਚ ਿੱਸਭਆਚਾਰ ਦੀ ਿੌਜੂਦਾ ਿਸਥਤੀ ਬਾਰੇ 
ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 2017 ਸਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ 
ਿੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਿਾਰਚ 2018 ਸਵੱਚ ਿ਼ਿਬੂਤ 
ਅਤੇ ਿੰਸਿਲਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਸਕਸਰਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਿੀ।

ਇਿ ਵੇਲੇ ਲੋਰਡ ਕਲਚਰਲ ਸਰਿੋਰਸਿਜ (Lord 

Cultural Resources) ਅਤੇ ਨੋਰਡੀਸਿਟੀ 
(Nordicity) ਵੱਲਂੋ ਪਲਾਨ ਦਾ ਡ੍ਾਫਟ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ 
ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਡ੍ਾਫਟ 

ਜੂਨ 2018 ਸਵੱਚ ਿਨ਼ੂਿਰੀ ਲਈ ਕਾਉਕਂਸਿਲ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਸਵੱਚ ਿਥਾਨਕ ਕਲਾ 
ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਨੰੂ ਿਸਹਯੋਗ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਿੱਸਭਆਚਾਰਕ ਿੈਕਟਰ ਦਾ ਸਨਰਿਾਣ 
ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਸਿਕਾ ਸਨਭਾਏਗਾ।

ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਸਵੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਭਸਵੱਖ ਨੰੂ 
ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਧੰਨਵਾਦ!
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ਪਤਝੜ ਰੱੁਤ 2018 ਤਂੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਿੀਂ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਸਵੱਚ ਉਿਾਰੀ ਨੋਸਟਿ ਦੇਖ 
ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਿਾਂ ਸਵੱਚ ਰੋਿਾਂਚਕ ਪਸਰਵਰਤਨ ਦਾ 
ਹਹੱਿਾ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਇਸਤਹਾਸਿਕ “ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਿ” 
(“Four Corners”) ਖੇਤਰ ਸਵੱਚ ਪ੍ਿੱੁਖ ਿਾਡੇ 
ਇੰਫਰਾਿਟ੍ਕਚਰ ਅਤੇ ਿਟ੍ੀਟਿਕੇਪ ਨੰੂ ਵੱਧ ਿ਼ਿਬੂਤ 
ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੁਨਰਜੀਸਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 
ਖੱੁਲੇ੍ ਰਸਹਣਗੇ।

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰਇਿੈਜਨਡ (Downtown 

Reimagined) ਪੋ੍ਜੈਕਟ ਇਹ ਕਰੇਗਾ: 

•  ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਿਟ੍ੀਟਿਕੇਪ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਵੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਿਿਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ 
ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇਗਾ

• ਗਲੀਆਂ ਨੰੂ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਜਹੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਜੱਥੇ ਸਨਵਾਿੀ ਅਤੇ ਸਵਜੀਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਕਾਰਜਕਰਿਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਿਾਣ ਿਕਣ 

• ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਿਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਅਤੇ ਿੋਟਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਥਰ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਸਲਆਉਣਾ

• ਿਹੂਲਤਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਸਵੱਚ ਪਸਰਵਰਤਨ ਕਰਨਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
www.brampton.ca/downtownreimagined    ‘ਤੇ ਜਾਓ 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਇਮੈਜਨਡ

2018 ਦੀਆਂ 
ਟਮਊਟਨਟਸ੍ਲ ਚੋਣਾਂ
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਸਿਊਸਨਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅਿਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੋਸਟੰਗ 
ਵਾਲੇ ਸਦਨ, ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੇ ਵੀ 
ਵੋਸਟੰਗ ਿਥਾਨ ਸਵਖੇ ਵੋਟ ਪਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸਤੇ ਵੀ ਟਧਆਨ ਟਦਓ:

• ਹੋਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਵੱਚ ਐਡਵਾਂਿ ਵੋਸਟੰਗ ਹੈ।  
• ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰਿ ਿੂਚੀ ਸਵੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਿਿੀ ਹੈ – ਤੁਿੀਂ ਿੂਚੀ ਸਵੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਕਵਂੇ 

ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਡੀ ਵੈਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਸਕਿੇ ਵੋਸਟੰਗ ਿਥਾਨ ਸਵਖੇ ਜਾਣ ਸਵੱਚ ਿਿਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋ੍ਕਿੀ (ਪ੍ਤੀਸਨਧਤਾ) ਵੋਸਟੰਗ ਇੱਕ 

ਸਵਕਲਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਤੀਸਨਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋ੍ਕਿੀ ਫਾਰਿ ਭਰੋ। 
ਫਾਰਿ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਵਖੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਿ੍ਾਂ ਕਰਨੇ ਲਾ਼ਿਿੀ ਹਨ।    

• ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਵੱਚ ਨਵਾਂ: ਤੁਿੀਂ ਿੇਅਰ, ਕਾਉਿਂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਿਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟ੍ਿਟੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੇ 
ਿੁਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਸਦਓਗੇ।   

ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਿਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/bramptonvotes ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ!    

ਸਤੰਨ ਘੰਸਟਆਂ ਤਂੋ ਵੱਧ ਜਾਂ ਿਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤਂੋ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ 
ਿਟ੍ੀਟ ਸਵੱਚ ਪਾਰਸਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਿੁਫ਼ਤ ਪਾਰਸਕੰਗ 
ਪਰਸਿਟ ਲਈ 311 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.brampton.ca ‘ਤੇ 
ਜਾਓ। ਸਿਟੀ ਹਰ ਿਾਲ 14 ਸਦਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਤੀ ਲਿੰਿ ਪਲੇਟ, ਪੂਰੀ 
ਰਾਤ ਲਈ ਅਤੇ ਸਤੰਨ-ਘੰਸਟਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਧਕਤਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ 
ਪਾਰਸਕੰਗ ਿਬੰਧੀ ਿੋਚ ਸਵਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾ਼ਿਤ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਟੀ 
ਿਾਰੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਸਕੰਗ 
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਜਹਾ ਇਿਲਈ ਸਕਉਕਂਸਕ ਅਵੈਧ 
ਪਾਰਸਕੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 
ਿੁਰੱਸਖਆ ਿਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਸਕੰਗ ਿਬੰਧੀ 
ਿੋਚ ਸਵਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
www.brampton.ca/bylaws    ‘ਤੇ ਜਾਓ

 ਇਸ ਗਰਮੀ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਿਵੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ! ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ�ੈ ਂਪਟਨ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਅਿਜਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮਨੋਰੰਜਨ 
ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਮੀ 2018 ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ, 
ਬਾਲੀਵੱੁਡ ਿਫਲਮ ਨਾਈਟਸ, ਫੈਿਮਲੀ ਮੂਵੀਜ, ਸਥਾਨਕ ਿਮਊਿਜਕ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ, ਆਕਰਸ਼ਕ 
ਐਲ.ਈ.ਡੀ. (LED) ਸਕ� ੀਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਸ, ਪਿਰਵਾਰਕ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਆਿਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗਾਰਡਨ
ਸਕਵੇਅਰ 
ਿਵੱਚ ਗਰਮੀ

ਬਲੂ੍ੌ ਟਰਵਾਰਡਸ ਰ੍ਿੋ ਗਰਾਮ (BluePaw Rewards 
Program)
ਸਕਿੇ ਨੰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਡਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱੁਕਤੇ ਜਾਂ ਸਬੱਲੀ 
ਲਈ ਇੱਕ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਲਿੰਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ 
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਲਾਉਣ 
ਸਵੱਚ ਿਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 
‘ਤੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਲਿੰਿ ਬਣਵਾਉਦੇਂ ਹਨ, 
ਸਿਟੀ ਬਲੂਪੌ ਪੋ੍ਗਰਾਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 
ਸਰਵਾਰਡਿ ਪੋ੍ਗਰਾਿ ਹੈ, ਜੋ ਲਿੰਿਸ਼ੁਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ 
ਿਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਰਟੇਲਰਾਂ ਤਂੋ ਖ਼ਾਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਲਈ  
www.brampton.ca/animalservices ਦੇਖਦੇ 
ਰਹੋ।    

ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ
ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ,
ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇਖੋ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਰਿਹਣ ਦਾ 
ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਛੱੁਕ ਹੋ 
ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਥੋੜ� ੀ ਮਦਦ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਿਜਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਈਕਲ 
ਸਵਾਰ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਹੋ? ਭਾਵਂੇ ਮਨਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ 
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬ�ੈ ਂਪਟਨ ਿਵੱਚ 200 ਿਕ.ਮੀ. ਤਂੋ ਵੱਧ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਟ� ੇਲਾਂ 
ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਮੰਜ਼ਲਾਂ, ਗਵਾਂਢਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ 
ਖੱੁਲ� ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਰੂਟਾਂ ਤਂੋ 
ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਲਈ ਬ�ੈ ਂਪਟਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੰਚਾਿਲਤ ਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡਸ ਅਤੇ 
ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ 
ਿਦ� ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। www.brampton.ca/cycling ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਸਵਜੀਟਰ ਗਾਈਡ (Brampton Visitor Guide) ਹੁਣ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ! 
ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਿਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗਾਈਡ ਉਹ ਿਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਿਤੇ ਕਈ ਸਵਕਲਪ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਸਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ (ਸਵਜੀਟਰਾਂ) ਅਤੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਕਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱਚ 
ਉਪਲਬਧ, ਗਾਈਡ ਪੂਰੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) (ਗੇ੍ਟਰ ਟੋਰਂੋਟੋ ਏਰੀਆ) ਦੇ ਸਭੰਨ-ਸਭੰਨ ਟੂਸਰ਼ਿਿ ਿਟੌਪਿ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਿਤਂੋ 
ਅੱਗੇ, ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦੇ ਟੂਸਰਿਟ ਿਥਾਨਾਂ, ਸਿਊਸਨਸਿਪਲ ਕਂੇਦਰਾਂ ਸਵਖੇ ਅਤੇ 
ਇਿਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  
www.brampton.ca ‘ਤੇ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

ਗਾਈਡ ਸਵੱਚ ਇੱਕੋ ਸਜਹੇ ਭੋਜਨ ਪੇ੍ਿੀਆਂ (ਫੂਡੀਜ) ਤਂੋ ਸਫਲਿ ਪੇ੍ਿੀਆਂ 
ਤਂੋ ਕਲਾ ਪੇ੍ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਹਾਿ ਪੇ੍ਿੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। 
ਇਿ ਸਵੱਚ ਿਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਵਾਿਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰੋਿਾਂਚ ਲੱਭਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ 
ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਿਸਹਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਟ੍ੀਟ ਪਾਰਸਕੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਅਲਡੇਰਲੀ (Alderlea)

150ਵੀਂ ਵਰੇ੍ਗੰਢ 

ਪਬਸਲਕ ਆਰਟ ਪੋ੍ਜੈਕਟ 

(Public Art Project)
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ 
ਜਨਤਕ ਕਲਾਸਕ੍ਤੀ, ਜੋ ਅਲਡੇਰਲੀ - ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ 
ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਸਿੱਧ ਸਵਰਿਾ ਸਬਲਸਡੰਗ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰੇ੍ਗੰਢ 
ਿਨਾਉਦਂੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸਟਿ ਡੇਿਕਲੌਡਿ 
(Tim desClouds) ਨੰੂ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ੀਿਾਨ ਡੇਿਕਲੌਡਿ ਦੀ “ਫਾਰ ਦ ਲਵ ਆਫ ਏ ਹਾਊਿ” 
(“For The Love of a House”) ਨਾਿਕ 
ਸਡ਼ਿਾਈਨ ਨਿੂਨਾ ਇੱਕ ਿੂਰਤੀਕਲਾ ਬਂੈਚ ਹੈ, ਜੋ ਰਚਨਾਤਿਕ 
ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਅਲਡੇਰਲੀ ਦੇ ਇਸਤਹਾਿ 
ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਟੇਟ ਦੀ ਿੰੁਦਰਤਾ ਅਤੇ 
ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭੌਸਤਕ ਥਾਂ ਿੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦੀ ਹੈ।   ਗਰਿੀ ਦੀ ਰੱੁਤ 2018 ਸਵੱਚ ਇਿਦਾ ਕੰਿ 
ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਸਕ੍ਤੀ19ਵੀਂ ਿਦੀ 
ਦੀ ਇਿ ਿੰੁਦਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਇਸਤਹਾਿਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸਵੱਚ ਹੋਰ 
ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.brampton.ca ‘ਤੇ ਕਲਾ, 
ਿੱਸਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਟੂਸਰ਼ਿਿ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਜਾਓ।    


