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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

ਅੱਪਡੇਟਭਾਈਚਾਰਾ

ਮੇਅਰ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਵਸਫੋਟਕ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ 
ਵਬਹਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰ ਕਿਰ ਵਵੱਿ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਵੱਿਂੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹਸਿਤਾਲ (Brampton Civic 

Hospital) ਵਵਖੇ ਬਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਵਸੱਧੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਿੜ੍ੀ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ ਵਵੱਿ, ਮਂੈ ਿੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਿਤਾਲ (Peel Memorial Hospital) ਵਵਖੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਘੰਵਟਆਂ, 
ਫੇਜ 2 ਦੀ ਵਬਲਵਡੰਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਸਿਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ 
ਨੰੂ ਿੱਤਰ ਵਲਵਖਆ ਸੀ।  ਉਹ ਿੱਤਰ ਵਲਖਣ ਦੇ ਥੋੜੇ੍ ਸਮਂੇ ਬਾਅਦ ਵਮਵਨਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ (Minister 

of Health) ਨੇ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਵਸਵਵਕ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬੈਡੱਾਂ ਅਤੇ ਿੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਂੈਟਰ (Peel Memorial 

Centre) ਦੇ ਫੇਜ 2 ਲਈ ਵਿਨਬੱਧ ਸਵਹਯੋਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਰੰਤੂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - 2041 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਵਮਲੀਅਨ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ 
ਸ਼ਵਹਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਉਸਂਵਸਲ ਨੇ ਹੁਣ 45-50 ਏਕੜ ਦੀ ਿਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਸਨੰੂ ਬਿਾਉਣ ਅਤੇ ਼ੋਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਵਦੱਤੀ ਹੈ, ਵਜਸਦੀ ਸਾਨੰੂ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਦੇ ਿੱਛਮੀ ਭਾਗ ਵਵੱਿ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਭਵਵੱਖੀ ਹਸਿਤਾਲ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ 
(Ontario Government) ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਦੀ ਭਵਵੱਖੀ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੰਵਡੰਗ ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ।
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ਗੇਲ ਮਾਇਲਸ (Gael Miles)

905.874.2671 

gael.miles@brampton.ca

ਿੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ:
ਅੰਜਨ ਸੋਹੀ (Anjan Sohi)

905.874.5949 

anjan.sohi@brampton.ca

ਪੈਟ ਫੋਰਟਟਨੀ (Pat Fortini)

ਟੈਲੀ: 905.874.2611 C: 416.806.0708 

pat.fortini@brampton.ca

ਇਨਟਗਰਿ ਡ ਜਗਟੂ (Ingrid Jagtoo) 

905.874.2607 

ingrid.jagtoo@brampton.ca

ਇੱਕ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਾਈਿਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ ਹਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਸੰੁਦਰ 
ਿਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਵਾਂਢਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਿ੍ਰ ਮੱੁਖ ਆਵਾਜਾਈ 
ਨੈਟੱਵਰਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਾਨ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਬਵਲਕ ਟ੍ਰ ਾਂਵ਼ਿਟ ਵਵੱਿ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਦੇ ਵਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ ਰਾਈਡਰਵਸ਼ਿ ਵਵੱਿ ਬੇਵਮਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੱਿ 63,000 ਤਂੋ ਵੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਇੱਕ ਿ੍ਰ ਮੱੁਖ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕਂੇਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿ੍ਰ ਵਸੱਧ ਥਾਂ ਲੈਣ 
ਦੇ ਿ੍ਰ ਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਵਰਹਾ ਹੈ।

2018 ਬਜਟ ਵਵੱਿ ਿੂਰਬ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ (East Brampton) ਦੇ ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਕਂੇਦਰਾਂ ਲਈ ਿੰੂਜੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ 
ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹੋਡੇਨ (Howden), ਗ੍ਰ ੀਨਵਬ੍ਰਅਰ (Greenbriar) ਅਤੇ ਬਲਮੋਰਲ (Balmoral)। 
ਵਸਟੀ ਨੇ ਵਰਵਰਸਟੋਨ, ਜੋ ਵਕ 34,000-ਵਰਗ-ਫੱੁਟ ਦੀ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਹੈ, ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵਬਲਵਡੰਗ 
ਨੰੂ ਨਵਵਆਉਣ ਵਵੱਿ $9M ਿਲਸ $2.6M ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ 
ਵਵੱਿਂੋ ਵਸਰਫ਼ $575,000 ਨੰੂ ਕਾਉਸਂਵਸਲ ਨੰੂ ਸੌਿਂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਦਵਕ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਵਕਾਸ ਫੀਸਾਂ 
ਵਵੱਿਂੋ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।  ਕਂੇਦਰ ਕੋਲ ਫਲਾਵਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਬ਼ੁਿਰਗਾਂ ਲਈ 
ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਵਕਲਿ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਵਕ ਇਸ ਵਵੱਿ ਿਵਰਵਾਰਕ ਿ੍ਰੋਗਰਾਵਮੰਗ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਵਮਊਵਨਵਸਿਲ ਿੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਿ੍ਰ ਤੀਵਨਧੀ ਖੋਜੋ। 
ਲੀਡਰਵਸ਼ਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤਂੋ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਵਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਸਹੀ ਹੈ ਿਰੰਤੂ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਟੀਮ ਕਾਰਜ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮਂੈ ਵਸਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਵਸਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਿ੍ਰ ਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਂੈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਵਿਲੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱੁਵਦਆਂ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 
ਜੁੜੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਿਾਉਦੇਂ ਹਨ।

ਵਿਛਲੇ ਿਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਿੇਿਾ ਹੱਕ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
ਨਾਲ ਵਮਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਿ੍ਰ ਾਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਵਕ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਵਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲਂੋ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ 
ਰੱਖਾਂਗਾ।

ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਿੀਆਂ ਦੀ ਿ੍ਰ ਤੀਵਨਧਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਵੱਿਂੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਰਵਰਸਟੋਨ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ 
ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਵਹਮਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਿ ਮੈਨੰੂ ਸੰਿਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀਆਂ ਵਿੰਤਾਵਾਂ 
਼ਿਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਵਕ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਫਲਾਵਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਂੈਟਰ (Flower City Seniors Centre) 
ਵਾਂਗ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਂੈਟਰ (Seniors Centre) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਵਕ ਇਹ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 
ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਹਾਲਾਂਵਕ ਕਾਉਸਂਵਸਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਵੱਿ ਫੈ਼ਸਲਾ ਲੈ ਵਲਆ ਹੈ, ਮਂੈ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਟੈਕਸ 
ਦੇਣ ਵਾਵਲਆਂ) ਦੇ ਖ਼ਰਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵਵਰੱੁਧ ਵੋਟ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਵਿਾਰ ਵਵੱਿ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 
ਨਾਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਿਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਸੀ। ਮਂੈ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਬ਼ੁਿਰਗਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਖਰੀਦ 
ਨੰੂ ਅੰਵਤਮ ਰੂਿ ਦੇਣ ਤਂੋ ਿਵਹਲਾਂ ਵਰਵਰਸਟੋਨ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਵਿਾਰ ਅਤੇ ਵਿੰਤਾਵਾਂ ਼ਿਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਵਵਖੇ ਆਉਣ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦੱਤੀ ਸੀ।

ਮਂੈ ਇੱਕ ਨਵਂੇ ਹੋਡੇਨ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Howden Community Centre) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲਮੋਰਲ 
ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ (Balmoral Recreation Centre) ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈ ਮਲੀ ਖੇਤਰ 
ਵਵੱਿ ਹੋਰ ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਕਂੇਦਰਾਂ ਨੰੂ ਨਵਵਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਰੰਵਭਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮਂੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ। ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਿਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਿਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਮਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8 ਵਵੱਿ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 
ਉਿਲਬਧ ਹਾਂ।

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਗੇਲ ਮਾਇਲਸ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ ਵਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ ਿੈਟ ਫੋਰਵਟਨੀ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ

 ਿੈਟ ਫੋਰਵਟਨੀ (Pat Fortini) ਕਾਉਸਂਲਰ  pat_fortini ਗੇਲ ਮਾਇਲਸ (Gael Miles) gmiles_brampton

2018 ਦੀਆਂ 
ਵਮਊਵਨਵਸਿਲ ਿੋਣਾਂ
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਵਮਊਵਨਵਸਿਲ ਿੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ 
ਦੇਣ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਵਟੰਗ ਵਾਲੇ ਵਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ 
ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵੋਵਟੰਗ ਸਥਾਨ ਵਵਖੇ ਵੋਟ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
www.brampton.ca/bramptonvotes ‘ਤੇ ਵੋਟਰ 
ਸੂਿੀ ‘ਤੇ ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ, ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਵਟੰਗ ਤਾਰੀਖਾਂ, 
ਿ੍ਰੋ ਕਸੀ ਵੋਵਟੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਨਵੀ ਂਸਵਿ੍ਰੰਗਡੇਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ 
(Springdale Library) 
ਵਵਖੇ ਜਾਓ 
ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇ ਰੀ ਦੀ ਵਬਲਕੱੁਲ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰ ਾਂਿ ਮਾਰਿ ਵਵੱਿ 
ਖੱੁਲ੍ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੈ ਮਲੀ ਰੋਡ (Bramalea Road) 
ਅਤੇ ਸਂੈਡਲਵੱੁਡ ਿਾਰਕਵੇ (Sandalwood Parkway) ਦੇ 
ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਸਵਥਤ ਹੈ।

  ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਟਹਮਾਇਤ 

ਸੂਬਾਈ ਿੋਣਾਂ ਤਂੋ ਿਵਹਲਾਂ, ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਮੱੁਖ ਵਾਧਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਵਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ : ਵਜਹਨਾਂ ਵਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰ ਕਿਰ (ਟ੍ਰ ਾਂਵ਼ਿਟ ਦਾ 
ਵਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ; ਵਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਿ੍ਰੋ ਜੈਕਟ); ਵਸੱਵਖਆ, ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ; ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ (ਹਸਿਤਾਲਾਂ ਵਵੱਿ 
ਵਨਵੇਸ਼); ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ (ਰੀਜਨ ਆਫ ਿੀਲ (Region of Peel) ਵਵਖੇ ਿ੍ਰ ਤੀਵਨੱਧਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ)। www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

ਕਾਰਜਕਰਮ

18-0108

ਮਈ
38ਵਂੇ ਸਲਾਨਾ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton 
Sports Hall of Fame) ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 
(Induction Ceremony)
ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਮਈ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਰੋ਼ਿ ਵਥਏਟਰ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ (Rose Theatre Brampton)

ਜੂਨ
ਸਟਪਰਿੰਗਫੈਸਟ (Springfest)
ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 1 + 8 ਜੂਨ, ਦੁਿਵਹਰ 12 – ਦੁਿਵਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਨਾਈਟਸਵਬ੍ਰਜ (Knightsbridge) + ਫਲਾਵਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਂੈਟਰਸ (Flower 
City Seniors Centres)

ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ (Provincial Election)
ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਜੂਨ
ਸੈਲੀਬਰਿੈ ਂਪਟਨ (CeleBrampton)
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 9 ਜੂਨ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ (Downtown Brampton)

ਦੁਿਵਹਰ 12 – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown Farmers’ 
Market)
ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਰ, 16 ਜੂਨ – 1 ਸਤੰਬਰ
ਸਵੇਰੇ 7 – ਦੁਿਵਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਮਾਉਟਂ ਪਲੈਜਂੈਟ ਟਵਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Village 
Market) 
ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਜੂਨ – 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਸ਼ਾਮ 4 – ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਜੁਲਾਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ (Canada Day Celebration)
ਐਤਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਦੁਿਵਹਰ 12 – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਵਿੰਗਕੂ਼ਿੀ ਿਾਰਕ (Chinguacousy Park)

ਅਗਸਤ
ਸੀਨੀਅਰਸ ਓਪਨ ਹਾਊਸ (Seniors Open House)
ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਗਸਤ, ਦੁਿਵਹਰ 12 – ਦੁਿਵਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਫਲਾਵਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ (Flower City Seniors Recreation 
Centre)

ਵਸਤੰਬਰ
ਹਾਰਵੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ (Harvest Market) 
ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਰ, 8 ਸਤੰਬਰ – 3 ਨਵੰਬਰ 
ਰੋ਼ਿਲੀ ਿਾਰਕ (Rosalea Park)

ਸਵੇਰੇ 8 – ਦੁਿਵਹਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਅਕਤੂਬਰ
ਟਮਊਟਨਟਸਪਲ ਚੋਣਾਂ (Municipal Election)
ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 
ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 

ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਵੱਿ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਟਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) (ਖੱਬੇ), ਅਤੇ ਪਰਿੋ ਫੈਸਰਸ ਲੇਕ (Professor’s Lake)



ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਇੱਕ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ, ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਸ਼ਵਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਸੋਿ ਵਰਹਾ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਿੀ ਸਫਲਤਾ ਵਵੱਿ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਿਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਵਵਖੇ ਸਵਥਤ ਹਾਂ।  
 
ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਵੱਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ 
ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਦੇਂ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹਾਲੀਆ ਿਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੱਿਡੇਟ ਵਦੱਸਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵਜੱਥੇ ਜਨਤਕ 
ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਨਿੁਟ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ:

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਟਦਰਿ ਸ਼ਟੀਕੋਣ
• ਿਤਝੜ 2017 ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ, ਵਸਟੀ ਨੇ ਵਸਟੀ ਨੇ ਹ਼ਿਾਰਾਂ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਵਆਿਕ 

ਭਾਈਿਾਰਾ-ਅਧਾਵਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ 
• ਇਹ ਵਦ੍ਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਕ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ - 

5, 10, 25 ਅਤੇ ਇਸਤਂੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਵੱਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
• ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਦੇ ਵਦ੍ਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਦਾ ਡ੍ਰ ਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਵਵੱਿ ਵਵਿਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕੀਤੀ 
• ਸੰਸ਼ੋਵਧਤ ਵਦ੍ਰ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਵੱਿ ਮਨ਼ੂਿਰੀ ਲਈ ਕਾਉਸਂਵਸਲ ਨੰੂ ਿੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 
• ਵਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਡ੍ਰ ਾਫਟ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਸੁਝਾਅ ਼ਿਰੂਰ ਵਦਓ।

  ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਟਲਤ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਕਾਰਜਨੀਤੀ  
ਜਦਵਕ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵੱਿਂੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਵੱਿ ਬ਼ੁਿਰਗਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ 
ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕਉਸਂਵਕ ਅਸੀਂ ਬ਼ੁਿਰਗਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਾਂ, ਵਸਟੀ ਇੱਕ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਵਲਤ 
ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਭਾਈਿਾਵਰਆਂ ਲਈ ਵਵਸ਼ਵ 
ਵਸਹਤ ਸੰਗਠਨ (World Health Organization) (ਡਬਲਯੂ.ਐਿ.ਓ.) (WHO) ਦੇ ਅੱਠ ਕਂੇਦਵਰਤ ਖੇਤਰਾਂ 
‘ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਰਹਾਇਸ਼, ਸਮਾਵਜਕ ਅਤੇ ਨਾਗਵਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਰਕ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।  ਇਸ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਨਾਗਵਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਸਟੀ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਵਲਤ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਵਰਆਂ ਦੇ ਡਬਲਯੂ.ਐਿ.ਓ. ਗਲੋਬਲ ਨੈਟੱਵਰਕ ਵਵੱਿ ਦਾਖ਼ਲੇ 
ਦੀ ਵੀ ਿੈਰਵੀ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਬ਼ੁਿਰਗ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕੁਆਵਲਟੀ ਵਵੱਿ 
ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ਵਵਵਆਿੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 
ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਦੇ ਭਵਵੱਖ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ  

ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨਨਵੀਨੀਕਰਣ

ਕਾਉਸਂਵਸਲ ਨੇ ਿਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਇੱਕ ਵਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 
ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਵਸਵਲਟੀਜ ਨੰੂ ਆਧੁਵਨਕ ਬਣਾਉਣਾ 
ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਵੱਿ ਮਨ਼ੂਿਰ ਕੀਤੇ ਵਸਟੀ ਬਜਟ ਵਵੱਿ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ 
ਹੈ ਵਕ ਵਸਟੀ ਬ੍ਰੈ ਮਲੀ ਖੇਤਰ ਵਵੱਿ ਬ਼ੁਿਰਗਾਂ ਦੇ ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਕਂੇਦਰਾਂ ਲਈ ਨਵਵਆਉਣ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 
ਵਜਹਨਾਂ ਵਵੱਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਇੱਕ ਨਵਂੇ ਹੋਡੇਨ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Howden Community Centre) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ 

• ਬਲਮੋਰਲ ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਕਂੇਦਰ (Balmoral Recreation Centre) ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਠੀਕਠਾਕ ਕਰਨਾ 

• ਇੱਕ ਆਈਸ ਵਰੰਕ ਤਂੋ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਵਰਤਂੋ ਮੰ਼ਿਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰ ੀਨਵਬ੍ਰਅਰ ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ (Greenbriar Recreation  

  Centre) ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਆਯੋਵਜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈ ਮਲੀ ਦੇ ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਕਂੇਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣੋ।
___________________________________________________________ 

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਼ੂਿਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੋ 
ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਟ੍ਰ ਾਂਵ਼ਿਟ ਰਾਈਡਰਵਸ਼ਿ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਵਵੱਿ 18 ਿ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬੇਵਮਸਾਲ ਵਾਧੇ ਸਭ ਤਂੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਨੰੂ 
ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਿ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰ ਾਂਵ਼ਿਟ ਵਸਸਟਮਾਂ ਵਵੱਿਂੋ ਇੱਕ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਤਝੜ ਦੀ 
ਰੱੁਤ, 505 ਼ੂਿਮ ਬੋਵੇਅਰਡ (505 Züm Bovaird) ਨਵਂੇ ਸਟੌਿਸ ਅਤੇ ਗਵਾਂਢਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਿਣੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਏਅਰਿੋਰਟ ਰੋਡ (Airport Road) ਤਂੋ ਮਾਲਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Malton GO Station) 
ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ।

਼ੂਿਮ ਨੇ 501 ਼ੂਿਮ ਕਵੀਨ (501 Züm Queen) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ 2010 ਵਵੱਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਵਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਵੱਿ, ਼ੂਿਮ 502 ਼ੂਿਮ ਮੇਨ (502 Züm Main), 505 ਼ੂਿਮ ਬੋਵੇਅਰਡ (505 Züm 

Bovaird), 511 ਼ੂਿਮ ਸਟੀਲਸ (511 Züm Steeles) ਅਤੇ 561 ਼ੂਿਮ ਕਵੀਨ ਵੈਸਟ (561 Züm Queen 

West) ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਵਕਵਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਵੱਿ, ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਟ੍ਰ ਾਂਵ਼ਿਟ ਦੀ ਼ੂਿਮ ਕਵੀਨ ਨੇ ਨਵਂੇ ਖੱੁਲੇ੍ ਟੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਾਈਨ 1 ਸਬਵੇ ਐਕਸਟਂੈਸ਼ਨ 
(TTC Line 1 Subway Extension) ‘ਤੇ ਦੋ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 501 ਼ੂਿਮ ਕਵੀਨ, 
ਵੌਨ ਮੈਟਰੋਿੋਲੀਟਨ ਸਂੈਟਰ (Vaughan Metropolitan Centre) ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
501 ਅਤੇ 501A/C ਼ੂਿਮ ਕਵੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੌਿਸ ਵਵੱਿ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ 
(York University) ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਯੌਰਕ ਯੂਨੀਵਰਵਸਟੀ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਸਟੌਿਸ ਦੇ 
ਦੱਖਣ ਵਵੱਿ ਸਵਥਤ ਹੈ। 

www.bramptontransit.com 

ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ  
ਬਸੰਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਂੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ; ਵਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਵੱਿ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਵਕ 
ਿੂਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੱਿ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਲੇਵਾਰਡਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 
ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਵੱਿ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ:  

ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਮ ਟਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਟਖਆ 
• ਵਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱੁਿੇ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਵਵੱਿ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵਦੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਵਵੱਿ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਿਰਤ ਵਵਛਾਉਣਾ, ਿੌਰਾਹੇ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਿੁਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਿਟਰੀਆਂ ਦੀ 
ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰ ੈ ਵਫਕ ਵਸਗਨਲਾਂ ਨੰੂ ਅੱਿਗ੍ਰੇ ਡ ਕਰਨਾ

• ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਿ੍ਰੋ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਸੂਿੀ ਲਈ, www.brampton.ca/roadworks ‘ਤੇ 
ਜਾਓ ਜਾਂ Pingstreet (ਵਿੰਗਸਟ੍ਰ ੀਟ) ਐਿ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ  

• ਵਸਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰ ੈ ਵਫਕ ਇੰਜੀਨੀਅਵਰੰਗ ਵਡਿਾਰਟਮਂੈਟ (Traffic Engineering Department) ਟ੍ਰ ੈ ਵਫਕ ਨੰੂ ਹੌਲੀ 
ਕਰਨ ਦੇ ਉਿਾਵਾਂ ਲਈ ਗਵਾਂਢਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਗਵਾਂਢ ਵਵੱਿ ਟ੍ਰ ੈ ਵਫਕ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ 311 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ 
ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਖੋਜਣ ਵਵੱਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਜਸ ਵਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿੀਲ ਿੁਵਲਸ (Peel Police) ਵੱਲਂੋ ਸਹਾਇਤਾ 

• ਸਕੂਲ ਼ੋਿਨਾਂ ਵਵੱਿ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਿੇਤ ਰਹੋ, ਬੱਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬ਼ੁਿਰਗਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਲਖੀ 
ਸਿੀਡ ਸੀਮਾ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ  

ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਵਸਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਬੁਲੇਵਾਰਡਸ ਨੰੂ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਵਵੱਿ ਅਤੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤਂੋ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਬਹਤਰ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ 
ਵਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਸਾਨੰੂ ਿਤਾ ਹੈ ਵਕ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾ-ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਵਜੰਨੀ ਵ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ 
ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਵ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਅਤੇ ਡੰਸਡੇਵਲਅਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਧੰਨਵਾਦ; ਜੇਕਰ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ  
enforcement@brampton.ca ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿ ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ
• ਤੁਹਾਡੀ ਿ੍ਰ ਾਿਰਟੀ ਵਵੱਿ ਰੱੁਖਾਂ  
   ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ 
   ਤਂੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਘਾਹ ਨੰੂ ਕੱਟ ਕੇ 20 ਸਂੈ.ਮੀ. (8 ਇੰਿ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰੋ
• ਆਿਣੀ ਿ੍ਰ ਾਿਰਟੀ ਤਂੋ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਿਾਣੀ 
 ਨੰੂ ਹਟਾਓ (ਅਕਸਰ ਬੱਵਿਆਂ ਦੇ ਸਵਵਵਮੰਗ 
     ਿੂਲ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਵੱਿ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) 
• ਆਿਣੀ ਿ੍ਰ ਾਿਰਟੀ ਵਵੱਿ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ 
 ਰੂਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ 
 ਮਲਬਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ

www.brampton.ca/bylaws ‘ਤੇ ਜਾਓ 

ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ 4 ਤਂੋ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਵਿਆਂ ਲਈ ਮ਼ੇਿਦਾਰ, ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਸੱਵਖਆ ਸਬੰਧੀ ਵਵਕਲਿਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰ ਕਂੈਿ ਦੀ ਵਵਸ਼ਾਲ ਵਕਸਮ ਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ 2018 ਦੀ 
ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਵਵੱਿ ਸੂਿੀਬੱਧ ਹਨ।  
ਵਕਸੇ ਵੀ ਰੇਕ੍ਰ ੀਏਸ਼ਨ ਵਵਖੇ ਆਿਣੀ ਕਾਿੀ ਲਓ ਜਾਂ www.brampton.ca/recreation ‘ਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ  

ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ!

ਕੀ ਇਸ ਗਰਮੀ ਆਗੰੁਤਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਕੀ ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਵਵੱਿ ਹੋਰ ਖੋਜਣਾ ਿਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?  

ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਵਵਜੀਟਰ ਗਾਈਡ (Brampton 

Visitor Guide) ਹੁਣ ਉਿਲਬਧ ਹੈ! ਵਕਤਾਬ 
ਦੇ ਰੂਿ ਵਵੱਿ ਉਿਲਬਧ, ਗਾਈਡ ਿੂਰੇ 
ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) (ਗ੍ਰੇ ਟਰ ਟੋਰਂੋਟੋ ਏਰੀਆ) 
ਦੇ ਵਭੰਨ-ਵਭੰਨ ਟੂਵਰ਼ਿਮ ਸਟੌਿਸ ‘ਤੇ ਅਤੇ 
ਉਸਤਂੋ ਅੱਗੇ, ਬ੍ਰੈ ਂਿਟਨ ਦੇ ਟੂਵਰਸਟ ਸਥਾਨਾਂ, 
ਵਮਊਵਨਵਸਿਲ ਕਂੇਦਰਾਂ ਵਵਖੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ www.brampton.ca ‘ਤੇ 
ਿ੍ਰ ਾਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਫਲ ਹੋਮਟਾਉਨ ਹਾਕੀ (Hometown Hockey) ਕਾਰਜਕਰਮ ਟਵੱਚ ਸਟੇਨਲੀ ਕੱਪ (Stanley Cup) 
ਦਾ ਰਸਮੀ ਪਰਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ 14 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਟਸਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਐਟਰੀਅਮ ਟਵੱਚ ਕਾਉਸਂਲਰ ਫੋਰਟਟਨੀ 
ਅਤੇ ਕਾਉਸਂਲਰ ਮਾਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਟਖਆ ਟਗਆ ਸੀ।


