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 ਕਾਉਸਂਲਰ ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi)  ਕਾਉਸਂਲਰ ਜ ਹ੍ਿ ਲੈਨਸ (Whillans)

ਇਸ ਬਸਿੰ ਤ ਰੱੁਤ ਦੇ ਜਨਊਜਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ, ੍ਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਜਨ੍ਾਸੀਆਂ ਨੂਿੰ  
ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅੱਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਪੂਰੇ 
ਸ਼ਜਹਰ ਜ੍ੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਜਹਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਜਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਯਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਕ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਭਜ੍ੱਖ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ੍ਧ  
ਜਰਹਾ ਹੈ। 

ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਿੰ ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਕਉਕਂਜਕ ਸ਼ਜਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ੍ਧ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਜ੍ੱਚ 
ਜਰਏਰਸਨ ਯੂਨੀ੍ਰਜਸਟੀ ਆਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਿੰ ਸ਼ੋਜਧਤ ਸੇ੍ਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਼ੂਮ ਅਤੇ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਟ੍ਾਂਜ਼ਟ ਦੇ ਜ੍ਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ੍ਕਜਸਤ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ।

ਜਨ੍ਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਜਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਸਟੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਜ੍ਭਾਗਾਂ ਜ੍ੱਚ 
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਕ ਅਸੀਂ ਭਜ੍ੱਖ ‘ਤੇ ਜਧਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀਆਂ 
ਸਬਿੰਧੀ ਅਜਜਹੀਆਂ ਜਦਸ਼ਾ੍ਾਂ, ਕਾਰ੍ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਜ੍ੱਚ 
ਰਜਹਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਜਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ 
ਸੈਕਟਰਾਂ ਜ੍ੱਚ ਜਦਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ, ਇਕੋਨੋਜਮਕ ਡੈ੍ਲੈਪਮਂੈਟ ਐਂਡ ਪਲਾਨਨਿੰ ਗ 
(Economic Development and Planning) ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਚਿੰ ਤਾ੍ਾਂ ਅਤੇ 
ਇੱਛਾ੍ਾਂ ‘ਤੇ ਜਧਆਨ ਜਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਕ ਜਸਟੀ  
ਹਾਲ (City Hall) ਜ੍ਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਰੋਡ (Heart Lake Road) ਦੀ ਬੇਜੋੜ ੍ਾਤਾ੍ਰਨ 
ਸਬਿੰਧੀ ਅਤੇ ਸੱਜਭਆਚਾਰਕ ਜ੍ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂਿੰ  ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਜ੍ੱਚ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਮਾਊਟਂ 
ਪਲੈ਼ਂੈਟ ਜ੍ਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ੍ਾਧੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਾਂਢ ਜ੍ੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ੍ਾਲੀ ਸਹੂਲਤ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਜਰ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ 
ਗਈ ਹੈ। 2018 ਜ੍ੱਚ ਤੈਅ ਕੈ੍ਜਡਟਜ੍ਊ ਮੋਜਬਜਲਟੀ ਹਬ (Creditview Mobility Hub) 
ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਜਰਆਂ ੍ਾਸਤੇ ਅਨਿੰ ਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਹਿ ਾਂ ਫਿੰ ਕਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪਹੁਿੰ ਚਯੋਗ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।

ਸਾਨੂਿੰ  ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਊਜਲੈਟਰ ਜ੍ੱਚ ਜਦੱਕਤੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ੍ਾਲੇ ਪਾਓਗੇ।   
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਹਿ ਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ੍ੀ ਸ੍ਾਲ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ 
ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂਿੰ  ਬੇਜਝਝਕ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।  ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਨਟੱਪਣੀਆਂ 
ਇੱਕ ਅਜਜਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਜ੍ੱਚ ਬਹੁਮੱੁਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਜਸਨੂਿੰ  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਕਜਹਣ ਜ੍ੱਚ ਮਾਣ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) ਡਗ ਜ ਹ੍ਿ ਲੈਨਸ (Doug Whillans)
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ   ਜਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ

ਜੋ ਲੋਕ 311 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਰੋਕ ਕੇ (ਹੋਲਡ ‘ਤੇ) ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲੇਬੈਕ 
311 (Playback 311) ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਦੇ ਨਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਕਾਲ ਕਰਨ ੍ਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ੍ੱਲਂੋ ਜਰਕਾਰਡ ਕੀਤਾ 
ਸਿੰਗੀਤ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਦਂੋ ਉਹ ਗਾਹਕ ਸੇ੍ਾ ਸਜਹਯੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅਸੀਂ 311 ਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲਈ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦੇ ਸਿੰਗੀਤ ਜਦ੍ਸ਼ ਜ੍ੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ੍ੱਲਂੋ ਜਲਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਰਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਿੰਗੀਤ 
ਦੀਆਂ ਪ੍ਸਤੁਤੀਆਂ ਸ੍ੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਪ੍ਸਤੁਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਮਾਂਚਕ ਨ੍ੀਂ ਪਜਹਲਕਦਮੀ ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਬਣੋ! ਪਲੇਬੈਕ 311 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ culture@brampton.ca ‘ਤੇ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।  

ਮੇਅਰ ੍ੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਜ੍ਸਫੋਟਕ ੍ਾਧਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਜਹਰ ਨੇ ਅਨੁਭ੍ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਚਤਾ੍ਨੀ 
ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਬਹਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾ੍ਜੂਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬਿੰਧੀ ਇਿੰ ਫਰਾਸਟ੍ਕਚਰ 
ਜ੍ੱਚ ਹੋਏ ੍ਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਜ੍ੱਚਂੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਜਸਜ੍ਕ 
ਹਸਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital) ਜ੍ਖੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਜਸੱਧੀ ਖ਼ਬਰ 
ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਪੜਹਿ ੀ ਸੀ।

ਨ ਿ੍ੰਬਰ ਜ੍ੱਚ, ਮਂੈ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ (Peel Memorial Hospital) ਜ੍ਖੇ ੍ਧੇ 
ਹੋਏ ਘਿੰ ਜਟਆਂ, ਫੇਜ 2 ਦੀ ਜਬਲਜਡਿੰ ਗ ਦੀ ਤੁਰਿੰ ਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ 
ਜਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂਿੰ  ਪੱਤਰ ਜਲਜਖਆ ਸੀ।  ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਲਖਣ ਦੇ ਥੋੜਹਿੇ  ਸਮਂੇ ਬਾਅਦ 
ਜਮਜਨਸਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ (Minister of Health) ਨੇ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਜਸਜ੍ਕ ਲਈ ੍ਾਧੂ ਬੈਡੱਾਂ ਅਤੇ 

ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਂੈਟਰ (Peel Memorial Centre) ਦੇ ਫੇਜ 2 ਲਈ ੍ਚਨਬੱਧ ਸਜਹਯੋਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿੰ ਤੂ ਹੋਰ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ - 2041 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਜਮਲੀਅਨ ਜਨ੍ਾਸੀਆਂ 
੍ਾਲਾ ਸ਼ਜਹਰ ਬਣ ਜਾ੍ਾਂਗੇ। ਕਾਉਕਂਜਸਲ ਨੇ ਹੁਣ 45-50 ਏਕੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਸਨੂਿੰ  ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਼ਰੂਰੀ 
ਯੋਜਨਾਬਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਦੱਤੀ ਹੈ, ਜਜਸਦੀ ਸਾਨੂਿੰ  ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਜ੍ੱਚ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਭਜ੍ੱਖੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਲੋੜ ਹੋ੍ੇਗੀ। ਅਸੀਂ 
ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Ontario Government) ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦੀ ਭਜ੍ੱਖੀ ਜਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿੰ ਜਡਿੰ ਗ 
ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ।

 

ਜਲਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 
ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤਂੋ ਪਜਹਲਾਂ, ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਮੱੁਖ ੍ਾਧਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਈ ਜਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ : ਜਜਹਨਾਂ ਜ੍ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਿੰ ਫਰਾਸਟ੍ਕਚਰ (ਟ੍ਾਂਜ਼ਟ 
ਦਾ ਜ੍ਸਤਾਰ ਕਰਨਾ; ਜਰ੍ਰ੍ਾਕ (Riverwalk) ਪੋ੍ਜੈਕਟ); ਜਸੱਜਖਆ, ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਨ੍ੀਨਤਾ; ਜਸਹਤ ਸਬਿੰਧੀ ਭਾਈ੍ਾਲੀਆਂ 
(ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜ੍ੱਚ ਜਨ੍ੇਸ਼); ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ (ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਜ੍ਖੇ ਪ੍ਤੀਜਨੱਧਤਾ ਨੂਿੰ  ੍ਧਾਉਣਾ)।  
www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਪਲੇਬੈਕ

www.brampton.ca
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ਕਾਰਜਕਰਮ

18-0108

ਮਈ
38ਵਂੇ ਸਲਾਨਾ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਿਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton 
Sports Hall of Fame) ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 
(Induction Ceremony)
ਮਿੰਗਲ੍ਾਰ, 15 ਮਈ, ਸ਼ਾਮ 6 ੍ਜੇ ਤੱਕ
ਰੋ਼ ਜਥਏਟਰ ਬਂੈ੍ਪਟਨ (Rose Theatre Brampton)

ਜੂਨ
ਸਹਪ੍ਿੰਗਫੈਸਟ (Springfest)
ਸ਼ੱੁਕਰ੍ਾਰ, 1 + 8 ਜੂਨ, ਦੁਪਜਹਰ 12 – ਦੁਪਜਹਰ ਬਾਅਦ 3 ੍ਜੇ ਤੱਕ
ਨਾਈਟਸਜਬ੍ਜ (Knightsbridge) + ਫਲਾ੍ਰ ਜਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਂੈਟਰਸ (Flower 
City Seniors Centres)

ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ (Provincial Election)
੍ੀਰ੍ਾਰ, 7 ਜੂਨ
ਸੈਲੀਬਂੈ੍ਪਟਨ (CeleBrampton)
ਸ਼ਨੀ੍ਾਰ, 9 ਜੂਨ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ (Downtown Brampton)

ਦੁਪਜਹਰ 12 – ਰਾਤ 10 ੍ਜੇ ਤੱਕ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown Farmers’ 
Market)
ਸ਼ਨੀ੍ਰ, 16 ਜੂਨ – 1 ਸਤਿੰ ਬਰ
ਸ੍ੇਰੇ 7 – ਦੁਪਜਹਰ ਬਾਅਦ 1 ੍ਜੇ ਤੱਕ
ਮਾਉਟਂ ਪਲੈਜਂੈਟ ਹਵਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Village 
Market) 
ਹਰੇਕ ੍ੀਰ੍ਾਰ, 21 ਜੂਨ – 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਸ਼ਾਮ 4 – ਰਾਤ 8 ੍ਜੇ ਤੱਕ

ਜੁਲਾਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ (Canada Day Celebration)
ਐਤ੍ਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਦੁਪਜਹਰ 12 – ਰਾਤ 10 ੍ਜੇ ਤੱਕ
ਜਚਿੰ ਗਕੂ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park)

ਅਗਸਤ
ਸੀਨੀਅਰਸ ਓਪਨ ਿਾਊਸ (Seniors Open House)
ਸੋਮ੍ਾਰ, 13 ਅਗਸਤ, ਦੁਪਜਹਰ 12 – ਦੁਪਜਹਰ ਬਾਅਦ 3 ੍ਜੇ ਤੱਕ
ਫਲਾ੍ਰ ਜਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ (Flower City Seniors Recreation 
Centre)

ਜਸਤਿੰ ਬਰ
ਿਾਰਵੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ (Harvest Market) 
ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀ੍ਰ, 8 ਸਤਿੰ ਬਰ – 3 ਨ ਿ੍ੰਬਰ 
ਰੋ਼ਲੀ ਪਾਰਕ (Rosalea Park) 
ਸ੍ੇਰੇ 8 – ਦੁਪਜਹਰ ਬਾਅਦ 1 ੍ਜੇ ਤੱਕ

ਅਕਤੂਬਰ
ਹਮਊਹਨਹਸਪਲ ਚੋਣਾਂ (Municipal Election)
ਸੋਮ੍ਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 
ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 

ਤਾਰੀਖਾਂ ਜ੍ੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਬਹੁਤ ੍ਧੀਆ ਕਿੰ ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈ੍ਜਡਟਜ੍ਊ ਰੋਡ (Creditview Road) ਅਤੇ ਸਂੈਡਲ੍ੱੁਡ ਪਾਰਕ੍ੇ (Sandalwood Parkway) ਦੇ ਜਿੰਕਸ਼ਨ ਜ੍ਖੇ 
ਸ਼ਜਹਰ ਦੇ ਨ੍ਂੇ ਪਾਰਕ ਜ੍ੱਚ ਸਜਥਤ, ਕੈ੍ਜਡਟਜ੍ਊ ਐਕਟੀਜ੍ਟੀ ਹਬ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਅਿੰਤ ਤੱਕ ਖੱੁਲਹਿ ਣ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਿ ਾਂ ਦਾ ਸਭ 
ਤਂੋ ਪਜਹਲਾ ਏ.ਓ.ਡੀ.ਏ. (AODA) (ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਜਨ੍ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁਿੰ ਚਯੋਗਤਾ ਐਕਟ) ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਣ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਖੇਡਣ 
ਦੇ ਬੁਜਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਹੱਜਸਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੱੁਚੀ ਫੈਜਸਜਲਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਿ ਾਂ ਪਹੁਿੰ ਚਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਲਕੱੁਲ ਨ੍ਂੇ ਏ.ਓ.ਡੀ.ਏ. (AODA) ਜਨਯਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਜਹਨਾਂ ਜ੍ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਜਸਕ ਅਤੇ ਭਾ੍ਨਾਤਜਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ।

ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਨਯਜਮਤ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂਿੰ  Facebook ਅਤੇ Twitter @CityBrampton ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

ਕੈ੍ਹਡਟਹਵਊ ਐਕਟੀਹਵਟੀ ਿਬ (Creditview Activity Hub) ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੱੁਤ 2018 ਹਵੱਚ ਖੱੁਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਿੈ



ਕਲਚਰ 
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ _________________
ਜਸਟੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਜਹਰ ਜ੍ੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਜਭਆਚਾਰ 
ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਪੇ੍ਜਰਤ ਜਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਥਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਜਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਕ੍ਂੇ ਜਨ੍ੇਸ਼ 
ਅਤੇ ਜਡਲੀ੍ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦਾ ਪਜਹਲਾ ਕਲਚਰ 
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜ੍ਕਜਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਜ੍ੱਚ ਸੱਜਭਆਚਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜਥਤੀ ਬਾਰੇ 
ਖੋਜ ਅਤੇ ਜ੍ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 2017 ਜ੍ੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 
ਸੀ ਅਤੇ ਫਰ੍ਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਜ੍ੱਚ ਮ਼ਬੂਤ 
ਅਤੇ ਸਿੰ ਜਮਲਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਜਕਜਰਆ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸੀ। 

ਇਸ ੍ੇਲੇ ਲੋਰਡ ਕਲਚਰਲ ਜਰਸੋਰਜਸਜ (Lord 

Cultural Resources) ਅਤੇ ਨੋਰਡੀਜਸਟੀ 
(Nordicity) ੍ੱਲਂੋ ਪਲਾਨ ਦਾ ਡ੍ਾਫਟ ਬਣਾਇਆ 
ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਜਭਆਚਾਰਕ ਯੋਜਨਾਬਿੰਦੀ ਦੀ 

ਅਗ੍ਾਈ ਕਰਨ ੍ਾਲੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਡ੍ਾਫਟ ਜੂਨ 
2018 ਜ੍ੱਚ ਮਨ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਉਕਂਜਸਲ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਜ੍ੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾ 
ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਨ ਜ੍ੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਸੱਜਭਆਚਾਰਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਨਰਮਾਣ 
ਕਰਨ ਜ੍ੱਚ ਮਹੱਤ੍ਪੂਰਨ ਭੂਜਮਕਾ ਜਨਭਾਏਗਾ।

ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਜ੍ੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਜਭਆਚਾਰ ਦੇ ਭਜ੍ੱਖ ਨੂਿੰ  
ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਜ੍ੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 
ਧਿੰ ਨ੍ਾਦ!

ਜਪਛਲੀ ਪਤਝੜ ਰੱੁਤ ਜ੍ੱਚ, ਜਸਟੀ ਨੇ ਹ਼ਾਰਾਂ 
ਜਨ੍ਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਜ੍ੱਖ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ੍ਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ 
ਜ੍ਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਜਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 
ਇਹ ਉਹ ਜਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਜਕ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਕੀ 
ਕਰੇਗਾ - 5, 10, 25 ਅਤੇ ਇਸਤਂੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 
ਜ੍ੱਚ ਕੀ ਹੋ੍ੇਗਾ।

 

ਉਹਨਾਂ ਜ੍ਚਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦੇ ਜਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਡ੍ਾਫਟ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ੍ਰਜਤਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 
ਸ਼ਜਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤ੍ਪੂਰਨ ਹੈ ਜਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਇਹ ਅਜਧਕਾਰ ਹੋ੍ੇ। ਜਸਟੀ ਦੀ ੍ੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਡ੍ਾਫਟ 
ਦੀ ਸਮੀਜਖਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਼ਰੂਰ ਜਦਓ। 

ਸਿੰ ਸ਼ੋਜਧਤ ਜਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਸਤਾ੍ੇ਼ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜ੍ੱਚ 
ਮਨ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਉਕਂਜਸਲ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

 ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਹਲਤ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਕਾਰਜਨੀਤੀ  
ਜਦਜਕ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਜ੍ੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਜ੍ੱਚ ਬ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ੍ੀ ਤੇ਼ੀ ਨਾਲ 
੍ਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਕਉਕਂਜਕ ਅਸੀਂ ਬ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਾਂ, ਜਸਟੀ ਇੱਕ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਜਲਤ 
ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਜ੍ਕਜਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਜਲਤ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਲਈ ਜ੍ਸ਼੍ 
ਜਸਹਤ ਸਿੰਗਠਨ (World Health Organization) (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ.) (WHO) ਦੇ ਅੱਠ ਕਂੇਦਜਰਤ ਖੇਤਰਾਂ 
‘ਤੇ ਜਧਆਨ ਦੇ੍ੇਗਾ, ਜਜਹਨਾਂ ਜ੍ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆ੍ਾਜਾਈ, ਜਰਹਾਇਸ਼, ਸਮਾਜਜਕ ਅਤੇ ਨਾਗਜਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਜਹਯੋਗ ਅਤੇ ਜਸਹਤ ਸੇ੍ਾ੍ਾਂ।  ਇਸ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜ੍ਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਨਾਗਜਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟੀ ਉਮਰ-ਅਨੁਕੂਜਲਤ ਸ਼ਜਹਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੇ ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ. ਨੈਟੱ੍ਰਕ ਜ੍ੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ੍ੀ 
ਪੈਰ੍ੀ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਸਹਤਮਿੰਦ ਅਤੇ ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਬ਼ੁਰਗ ਜੀ੍ਨ ਅਤੇ ਜੀ੍ਨ ਕੁਆਜਲਟੀ ਜ੍ੱਚ ੍ਾਧਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ੍ਸ਼੍ਜ੍ਆਪੀ ਇੱਛਾ ਨੂਿੰ  ਸਜਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਹਤਆਰ ਰਿੋ   
ਜਕਸੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਜ੍ੱਚ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਂੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ੍ੱਚ ਹੀ ਪ੍ਤੀਬਿੰ ਜਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਜ੍ੱਚ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਪੂਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਦੀ ਸਜਥਤੀ ਲਈ ਜਤਆਰੀ ੍ਾਲੀ ਜਕੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ੍ੇਗੀ, ਜੋ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘਿੰ ਜਟਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਪਜਰ੍ਾਰ ਦਾ ਖੁਦ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ੍ੇਗੀ। ਇਸਨੂਿੰ  ਜਕਸੇ ਬੈਕਪੈਕ ਜਾਂ ਪਹੀਆਂ ੍ਾਲੇ ਸੂਟਕੇਸ 
ਜ੍ੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਕਸੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁਿੰ ਚ ੍ਾਲੇ ਸਥਾਨ ਜ੍ਖੇ ਰੱਖਣਾ ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਕਸੇ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਜਕੱਟ ਜ੍ੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ੍ਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਯੋਜਨਾਬਿੰ ਦੀ 
ਹਦ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅੱਪਡੇਟ

2018 ਦੀਆਂ 
ਹਮਊਹਨਹਸਪਲ ਚੋਣਾਂ
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂਿੰ  ਜਮਊਜਨਜਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ੍ੋਟ ਦੇਣ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ੍ੋਜਟਿੰਗ 
੍ਾਲੇ ਜਦਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ੍ਾਰਡ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਜਕਸੇ ੍ੀ 
੍ੋਜਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਜ੍ਖੇ ੍ੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਸਤੇ ਵੀ ਹਿਆਨ ਹਦਓ:

• ਹੋਰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜ੍ੱਚ ਐਡ੍ਾਂਸ ੍ੋਜਟਿੰਗ ਹੈ।  

• ੍ੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ੍ੋਟਰਸ ਸੂਚੀ ਜ੍ੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾ਼ਮੀ ਹੈ – ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਜ੍ੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਕ੍ਂੇ 
ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ੍ੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ੍ੋਜਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਜ੍ਖੇ ਜਾਣ ਜ੍ੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪੋ੍ਕਸੀ (ਪ੍ਤੀਜਨਧਤਾ) ੍ੋਜਟਿੰਗ ਇੱਕ 
ਜ੍ਕਲਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਤੀਜਨਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ੍ੋਟਰ ਨੂਿੰ  ਜਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋ੍ਕਸੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਫਾਰਮ 
ਜਸਟੀ ਹਾਲ ਜ੍ਖੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਮਹਿ ਾਂ ਕਰਨੇ ਲਾ਼ਮੀ ਹਨ।    

• ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜ੍ੱਚ ਨ੍ਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ, ਕਾਉਸਂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟ੍ਸਟੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੇ 
ਮੁਖੀ ਲਈ ੍ੀ ੍ੋਟ ਜਦਓਗੇ।   

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

ਬਂੈ੍ਪਟਨ 4 ਤਂੋ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਜਚਆਂ ਲਈ ਮ਼ੇਦਾਰ, ਜਕਜਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਸੱਜਖਆ ਸਬਿੰਧੀ 
ਜ੍ਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰ ਕਂੈਪ ਦੀ ਜ੍ਸ਼ਾਲ ਜਕਸਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਬਸਿੰ ਤ ਅਤੇ 
ਗਰਮੀ 2018 ਦੀ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਜ੍ੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਜਕਸੇ ੍ੀ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਜ੍ਖੇ ਆਪਣੀ 
ਕਾਪੀ ਲਓ ਜਾਂ www.brampton.ca/recreation ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ  

ਬਲੂਪੌ ਹਰਵਾਰਡਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (BluePaw Rewards 
Program)
ਜਕਸੇ ਨੂਿੰ  ੍ੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ੍ਰ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ 
੍ਾਲੇ ਡਰ ਦਾ ਅਨੁਭ੍ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱੁਕਤੇ ਜਾਂ ਜਬੱਲੀ 
ਲਈ ਇੱਕ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਲਸਿੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ 
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ੍ਰ ਨੂਿੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਮਲਾਉਣ 
ਜ੍ੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਧਿੰ ਨ੍ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 
‘ਤੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ੍ਰਾਂ ਦਾ ਲਸਿੰਸ ਬਣ੍ਾਉਦੇਂ ਹਨ, 
ਜਸਟੀ ਬਲੂਪੌ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨ੍ਾਂ 
ਜਰ੍ਾਰਡਸ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਲਸਿੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨ੍ਰਾਂ ਦੇ 
ਮਾਲਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਰਟੇਲਰਾਂ ਤਂੋ ਖ਼ਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ 
ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜਲਦੀ ਆਉਣ ੍ਾਲੇ ੍ੇਰਜ੍ਆਂ ਲਈ  
www.brampton.ca/animalservices ਦੇਖਦੇ 
ਰਹੋ।______________________________
ਮਾਉਟਂ ਪਲੈਜਂੈਟ ਹਵਲੇਜ (Mount Pleasant Village)

 
ਕੀ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨ੍ਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾ੍ਂੇ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਕਲਾ, ਜਫਲਮਾਂ, ਜ੍ਰਸੇ, ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਜ੍ਧੀਆਂ 
ਜ੍ੱਚ ਜਾਂ ਜਸਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਛੱੁਟੀ ਮਨਾਉਣ ਜ੍ੱਚ ਜਦਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਮਾਉਟਂ ਪਲੈ਼ਂੈਟ ਜ੍ਲੇਜ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 
ਲਈ ਬੇਜੋੜ ਅਨੁਭ੍ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ੍ਲੇਜ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਜ੍ੱਚ ਜਨਤਕ ਸਕ੍ੇਅਰ ਹੈ, ਜਜਸ ਜ੍ੱਚ ਇੱਕ ਖੇਡ 
ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਪ੍ਤੀਜਬਿੰ ਜਬਕ ਸਰੋ੍ਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਰਟ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਕ ਮੁੜ ਜਨਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਕੈਨੇਜਡਅਨ 
ਪੈਸੀਜਫਕ ਰੇਲ੍ੇ (Canadian Pacific Railway) ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ੍ੱਚ ਇਜਤਹਾਸਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਂੇਦਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ 
ਹੈ। 

੍ੀਰ੍ਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜ੍ਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ ਜ੍ਖੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗਾਮੀ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ 
www.brampton.ca/mountpleasantvillage ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਤੁਿਾਡਾ ਈਕੋਹਸਸਟਮ।
ਤੁਿਾਡਾ ਘਰ।
ਤੁਸੀਂ ਈਕੋ ਪਲੈਜ (Eco Pledge) ਲੈ ਕੇ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਦੇ 
੍ਾਤਾ੍ਰਨ ਜ੍ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜ੍ੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਜਹਾ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਧਰਤੀ 
ਜਦ੍ਸ (Earth Day) (22 ਅਪੈ੍ਲ) ਤਂੋ ਸਤਿੰ ਬਰ ਦੇ ਅਿੰਤ 
ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ੍ਾਤਾ੍ਰਨ-ਅਨੁਕੂਜਲਤ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਂੈ੍ਪਟਨ ਜ੍ੱਚ ਰਜਹਿੰ ਦੇ ਅਤੇ/
ਜਾਂ ਕਿੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਜਰ੍ਾਰ ਅਤੇ ਸਜਹਯੋਗੀਆਂ ਨੂਿੰ  ੍ੀ ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਦਓ। 
www.brampton.ca/ecopledge ‘ਤੇ ਜਾਓ 

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।

ਘਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ 
ਪ�ੋ ਜੈਕਟ


