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ਸਮਾਰੋਹ
ਜੂਨ
ਜੂਨ  ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨਪ੍ਚਾਵੇ) ਦਾ ਮਹਰੀਨਾ ਹੈ 
ਜੂਨ 1 – 30, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਤਂੋ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਸਪਪ੍ਿੰਗਫੈਸਟ (Springfest)
3 ਜੂਨ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 3 ਿਜੇ ਤਕ, ਨਾਈਟਸਵਬ੍ਜ
10 ਜੂਨ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 3 ਿਜੇ ਤਕ
ਫਲਾਿਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ

ਸੈਲਰੀਬੈ੍ੈਂਪਟਨ (CeleBRAMPTON)
ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 11 ਜੂਨ, ਸਿੇਰੇ 11 ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਕ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ

ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕਰੀਟ (ਪਕਸਾਨਾੈਂ  ਦਰੀ ਮਾਰਕਰੀਟ)
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ (ਸ਼ਨੀਿਾਰ)
18 ਜੂਨ ਤਂੋ 8 ਅਕਤੂਬਰ, ਸਿੇਰੇ 7 ਤਂੋ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਕ
ਮੇਨ ਸਟ੍ੀਟ ਅਤੇ ਕਿੀਨ ਸਟ੍ੀਟ

ਮਾਉਟਂ ਪਲੇਜ਼ੰਟ ਵਿਲੇਜ (ਿੀਰਿਾਰ)
23 ਜੂਨ ਤਂੋ 6 ਅਕਤੂਬਰ, ਸ਼ਾਮ 4 ਤਂੋ 8 ਿਜੇ ਤਕ
(8 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਰਾਤ 7 ਿਜੇ ਤਕ)
ਮਾਉਟਂ ਪਲੇਜ਼ੰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕਿੇਅਰ

ਜੁਲਾਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਸ਼ਨ
ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤਕ
ਵਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ

ਸਮਰ ਕੈੈਂਪ
4 ਜੁਲਾਈ ਤਂੋ 2 ਸਤੰਬਰ

ਅਗਸਤ
ਸਰੀਨਰੀਅਰਸ ਓਪਨ ਹਾਊਸ
8 ਅਗਸਤ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਿਜੇ ਤਕ
ਫਲਾਿਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ

ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾੈਂ
16 – 19 ਅਗਸਤ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਥਾਨ

ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱੁਧਿਾਰ ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ 9:30 ਿਜੇ ਰੋਜਰਸ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਲਾਈਿ ਦੇਖੋ। 
brampton.ca ਜਾਂ rogerstv.com 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਗ੍ਰਾਂ ਟ ਗਗਬਸਨ  
(Grant Gibson) 

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5

ਐਲੇਨ ਮੂਰ  
(Elaine Moore) 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5

ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ
ਅਸੀਂ ਨਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਟ ਬਦਲ ਨਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ 
ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਲਆਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਚੱਲ 
ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ – ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 
ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5 ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨਜ਼ਲ ਬਨਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਨਵਲੀਅਮਜ਼ 
ਿਾਰਕਵੇਅ (Williams Parkway) ਨਵਖੇ ਗੈਿ ਨਡਸਨਟ੍ਨਬਊਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਦੇ ਨਵਸਤਾਰ ਨਵੱਚ ਦੇਨਖਆ 
ਨਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕਂੇਦਰੀ ਹਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਨਵਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੱੁਲ੍ਹ  ਰਹੇ ਹਨ ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਨਮਸੀਸੌਗਾ ਰੋਡ 
(Mississauga Road) ਅਤੇ ਨਵਲੀਅਮਜ਼ ਿਾਰਕਵੇਅ (Williams Parkway) ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਨੋਵਾ 
ਨਗ੍ਲ ਐਂਡ ਬੇਕਰੀ (Nova Grill & Bakery), ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਜੂਸ (Booster Juice)।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਨਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਿਨਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਦਦਗਾਰੀ ਸੇਧ ਵੱਜਂੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 
ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਿਛਲੇ ਿਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਹਟੱਿਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ – ਨਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ 
ਕਰੋ ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5 Twitter 'ਤੇ @BramWards_1and5 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ 
Facebook 'ਤੇ Wards 1 & 5 City of Brampton ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ

23 ਜੂਨ ਤਂੋ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ, ਭਾਵਂੇ ਮੀਂਹ ਿਂੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੱੁਿ ਨਨਕਲੇ, ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਨਵਲੇਜ 
ਸਕਵੇਅਰ (Mount Pleasant Village Square) ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (ਨਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ) 
ਨਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵੱਚ 20 ਤਂੋ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਵਕੇ੍ਤਾ ਿੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਸ਼ਲਿ, ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਤਿਾਦ ਵੇਚਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੌਸਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ 
ਨਾਲ ਭਨਰਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਿਨਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ 
ਨਸ਼ਲਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਵਕੇ੍ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ।

ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਧੀਕ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ brampton.ca ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ 
ਨਾ ਭੱੁਲਣਾ!

ਨਸਟੀ ਦੇ ਿਟਾਨਕਆਂ ਬਾਰੇ 
ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
Twitter 'ਤੇ ਨਸਟੀ ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਿੋ੍ਗਰਾਮ
ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ ਦੇ ਦੱਖਣ ਨਵੱਚ, 8870 ਮੈਕਲਾਫਨਲਨ ਰੋਡ (McLaughlin Road) ਨਵਖੇ ਫਲਾਵਰ ਨਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ 
ਸਂੈਟਰ (Flower City Seniors Recreation Centre), 55 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ 
ਦੌਰਾਨ ਨਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਨਹਣ ਨਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਨਕਸਮ ਦੇ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਫਟਨੈਸ 
ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣੋ, ਸਸਤੀਆਂ ਸੈਲੂਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਨਸੱਖੋ, ਜਾਂ ਨਦਨ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ 
'ਤੇ ਨਵਂੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ। 1A ਨਾਈਟਸਨਬ੍ਜ ਰੋਡ (Knightsbridge Rd) ਨਵਖੇ ਨਾਈਟਸਨਬ੍ਜ ਕਨਮਊਨਨਟੀ (Knightsbridge 
Community) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਸਂੈਟਰ (Senior Citizens’ Centre) ਨਵਖੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਡ੍ਾਿ-ਇਨ ਅਤੇ ਰਨਜਸਟਰਡ 
ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।

ਸ਼ਨਹਰ ਭਰ ਦੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰਾਂ ਨਵੱਚ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸਟੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਨਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਂ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੇਨਟੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੈਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸੱਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲਵੋ ਅਤੇ 
ਨਾਚ, ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਨਫਟਨੈਸ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਸੱਖ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਲਈ ਨਤਆਰੀ ਕਰੋ। ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਦੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਸਟੀ ਦੀ ਨਵਹਲੇ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਸੱਨਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ (Recreation and 
Culture Guide), 55 ਸਾਲ ਤਂੋ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ (55+ Activities Guide) ਦੀ ਇੱਕ 
ਕਾਿੀ ਲਵੋ, ਜਾਂ brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨਰਵਰਵਾਕ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਏਟੋਬੀਕੋ ਕ੍ੀਕ ਿੁਨਰਉਥਾਨ (Etobicoke Creek Revitalization) ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਕਾਉਸਂਲ ਲਈ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਕਂੇਦਰੀ ਹਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱੁਨਦਆਂ ਲਈ ਨਚਰ-ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ 
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇਗੀ।

ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਕਲਿਨਾ ਹੜ੍ਹ  ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਵਕਾਸ ਨਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ 
ਸ਼ਨਹਰੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਿਨਾ ਨਵੱਚ ਨਰਵਰਵਾਕ (ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਿੈਦਲ ਰਸਤਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਿੈਦਲ 
ਚੱਲਣ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਦੇ ਰਸਨਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਭਾਉਦਂੀ, ਨਦਲਚਸਿ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਿੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ੀਕ ਚੈਨਲ 
ਨੰੂ ਮੁੜ ਤਂੋ ਨਵਵਸਨਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਕਲਿਨਾ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਵੱਜਂੋ 
– ਵਾਤਾਵਾਰਣਕ ਸੁਧਾਰ, ਜਨਤਕ ਕਲਾ, ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ – ਇਹਨਾਂ ਸਾਨਰਆਂ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਨਰਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਿੋ੍ਜੈਕਟ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿੜਾਅ ਨਵੱਚ ਹੈ। ਨਸਟੀ ਸਟਾਫ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵਹਾਰਕਤਾ 
ਅਨਧਐਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
brampton.ca 'ਤੇ Planning & Development (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ) ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ – ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਸਤੀ

2016 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਿ੍ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨ-ਸਕ੍ੀਨ 
ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਿ੍ਨਸੱਧ ਨਫਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਯੂਥ ਵਾਇਬ ਨਾਈਟਸ 
ਨਵੱਚ ਨਮੰਨੀ ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਜੋਸਨਟੰਗ (ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਲੜਾਈ)। ਸਥਾਨਕ ਡੀਜੇ ਦੁਆਰਾ ਲੰਚਟਾਈਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 40 ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਿ੍ਸ਼ੰਸਕ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ੀਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੰੂ ਆਰਨਟਸਟ ਸਿੌਟਲਾਈਟ ਿ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 
ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (ਨਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ) 
ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
brampton.ca/gardensquare 
downtownbramptonbia.ca/

ਗ੍ਰਾਂ ਟ ਗਗਬਸਨ (Grant Gibson)
905.874.2605
grant.gibson@brampton.ca

ਐਲੇਨ ਮੂਰ (Elaine Moore)
905.874.2601
elaine.moore@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ
ਡੈਨੀ ਜੰਡੂ (Dani Jandu)
905.874.5946
dani.jandu@brampton.ca

ਗਸੰਡੀ ਟੇਟ (Cindy Tate)
905.874.3619
cindy.tate@brampton.ca
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ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 



ਮੇਅਰ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਕਰ ਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹਰ  ਅਤੇ 600,000 ਤਂੋ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਘਰ ਆਖਦੇ 
ਹਨ। ਕਾਉਸਂਲ ਵਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਵਹਣ ਯੋਗ, ਸਰਗਰਮ, ਜੋਸ਼ ਭਵਰਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕਂੇਦਰਤ ਹਰ ।

ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਹਰ  ਜੋ ਨਵੀਨ, ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਵਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਵਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਲਜਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਸਆਣਪ ਭਵਰਆ ਵਵਕਾਸ, 
ਸਫਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰ  ਵਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੜਾਵ ਅਵਜਹੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹਰ  ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਖਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨ, ਵਸੱਵਖਅਤ ਅਤੇ 
ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਰ । ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਾਉਸਂਲ ਨੇ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ੍ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਹਮ ਮੱੁਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ – ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ – ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਦਖਾਈ ਹਰ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਟੀ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱੁਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਵਜਵਂੇ ਵਕ; ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ 
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਵਹਲੇ ਸਮਂੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ), ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ, ਵਸਟੀ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡਾ ਬਜਟ।

ਕਾਉਸਂਲ ਵਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਬਹਤਰ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਰ ਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਿਲੈਸ਼ ਿੈਡ

ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਿਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨਵੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਿਰੇਅ ਿੈਡਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਨਕਸੇ 'ਤੇ ਠੰਡਡੇ ਰਹੋ। ਨਕ੍ਸ 
ਨਗਬਸਨ (Chris Gibson) (ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਸਂੈਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ (Century 
Gardens Recreation Centre) ਨਵੱਚ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਲੈਸ਼ ਿੈਡ ਹਨ। 
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਸਿਰੇਅ ਿੈਡਾਂ ਅਤੇ ਵੇਨਡੰਗ ਿੂਲਾਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ?

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੇ ਬਜਟ 2017 ਨਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਨਸਟੀ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿੱਧਰ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਨਵੱਖ ਦੇ ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਕੰਨੇ ਿੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ 2017 ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਨਕੰਨਾ ਿ੍ਾਿਰਟੀ 
ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਕਵਂੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਸੂਨਚਤ ਬਣੇ ਰਨਹਣ 
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ 
ਹੋਣਗੇ। ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ brampton.ca/budget 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਆਂਢੀ!

ਨਸਟੀ ਦੇ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ
ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨਮਆਰ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਨਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਹਰੇਕ ਬਂੈ੍ਿਟਨਵਾਸੀ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ, ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਗੁਆਂਢ 
ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਚਆ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਿਾਰਨਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨਨਯਮ ਹਨ? ਘਰ 
ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਕ ਨਕਹੜੇ ਿਰਨਮਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 
ਨਜਸ ਿ੍ਾਿਰਟੀ ਨੰੂ ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਨਦੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਨਫਕਰਮੰਦ ਹੋ?

brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਨਵੀਂ, ਅਿਡੇਟ ਕੀਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਈਡ “Thanks 
Neighbour” (ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਆਂਢੀ) ਨਵੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮਂੈਟ ਅਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਤਂੋ ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਤਾ ਕਰੋ।

ਕੀ ਫਾਇਰ, ਿੁਨਲਸ, ਜਾਂ ਐਂਬੂਲਂੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 
ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨੜ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਵੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ 
ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੀ ਨਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ  ਹੋ ਕੇ ਆਿਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਸਾਫ-ਸਾਫ 
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ?

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਦੱਡਤੇ ਸੁਝਾਅ ਿੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:

•  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਡਟੋ-ਘੱਟ 10.2 ਸਂੈਟੀਮੀਟਰ (4”) ਹੋਵੇ।
•  ਿੱਥਰ ਨਵੱਚ ਖੁਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਸੜਕ ਤਂੋ ਨਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦੇ। ਨੰਬਰਾਂ ਨੰੂ ਨਿਛੋਕੜ ਤਂੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ 

ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
•  ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਜਹੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਨਦਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ੀਟ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਢੱਕ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਂੇ ਘਰ ਨਵੱਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋ ਨਜਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੌਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਚੰਨ੍ਹ  ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਥਾਈ 

ਸਟ੍ੀਟ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਦਓ।
•  ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਨਦਸਣਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਟ੍ੀਟ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਿ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰੋ।

ਆਿਣੀ ਖੇਡ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ!

2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ
16 ਤਂੋ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਨਲਆਂ 

ਨਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 2000 ਤਂੋ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਲਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨਤਹਾਸਕ 
ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ (Chinguacousy Park), ਕੈਸੀ ਕਂੈਿਬੈਲ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Cassie Campbell 
Community Centre), ਅਤੇ ਅਨਤ-ਆਧੁਨਨਕ ਗੋਰ ਮੀਡੋ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ (Gore Meadows 
Recreation Centre) ਸਮੇਤ, ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨਲ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ 22 ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਾਵਰੇਡ ਸਂੈਟਰ (Powerade Centre) ਨਵਖੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ, 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਨਵਖੇ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਗੇਜ ਿਾਰਕ 
(Gage Park) ਨਵੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ।

ਸ਼ੈਨਡਊਲਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ c55plusgames2016.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਗੋਦ ਲਵੋ, ਿਾਲੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਲਈ ਨਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੱੁਖ ਨਤੰਨ 
ਤਰੀਨਕਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਗੋਦ ਲਵੋ
ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਵੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਲੱਡਭੋ!
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਟੀਕੇ
• ਮਾਈਕੋ੍ਨਚਿ ਿਛਾਣ
• ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਲਾਇਸਂੈਸ/ਰਨਜਸਟੇ੍ਸ਼ਨ
• ਿੇਟ ਦੇ ਕੀਨੜਆਂ ਤਂੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ
• ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਵਾਊਚਰ
• ਿਾਲਤੂ ਿਸ਼ੂ ਲਈ ਛੇ ਹਫਨਤਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ
• ਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਊਚਰ

ਦਾਨ ਕਰੋ
HOPE ਫੰਡ (Helping Orphaned Pets in Emergencies) (ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੱਚ 
ਲਾਵਾਰਸ ਿਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ) ਨਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਨਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨਵੱਚ ਗੋਦ ਨਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੇ ਐਕਸਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਂੈਕੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਰਫ ਜਨਤਕ ਦਾਨ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਰਵਨਰਸ਼ ਕਰੋ
ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਫੋਸਟਰ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੱੁਨਤਆਂ ਅਤੇ ਨਬੱਲੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ – ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ, ਨਬਮਾਰ ਜਾਂ ਮਨਹਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਘੰਨਟਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਕ ਨਕਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਸਮਂੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ, brampton.ca/animalservices 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਿਣੇ ਨਵਆਹ ਨੰੂ ਇਨਤਹਾਸਕ ਵਾਨਕਆ ਬਣਾਓ

ਨਜਹੜੇ ਜੋੜੇ ਸਾਦੇ, ਗੈਰ-ਧਾਰਨਮਕ ਨਵਆਹ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੋਲ 
ਨਸਵਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬੱੁਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰੋਹ ਔਲਡਰਲੀ (Alderlea) ਨਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
– ਜੋ ਨਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ ਇੱਕ ਿ੍ਨਸੱਧ ਨਵਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ 
ਨਵੱਚ ਨਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤਂੋ ਿਨਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸਂੈਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
brampton.ca 'ਤੇ City Hall > Marriage Services ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਿਤਾ ਕਰੋ।

ਲੌਨਬੰਗ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਨਫਆਂ ਦੀਆਂ ਰਨਜਟਰੀਆਂ

ਲੌਨਬੰਗ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਨਫਆਂ ਦੀਆਂ ਰਨਜਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਸਟੀ ਹਾਲ 
ਨਵਖੇ ਿਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਉਸਂਲ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲੌਨਬੰਗ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੌਨਬੰਗ 
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਉਸਂਲ ਨੰੂ ਿ੍ਾਿਤ ਹੋਏ ਤੋਹਨਫਆਂ ($50 
ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਧ ਦੇ) ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮਂੈਟਾਂ ਨੰੂ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ (ਅਿੈ੍ਲ, ਜੂਨ, ਸਤੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ) 
brampton.ca 'ਤੇ ਿੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਿਣੇ ਿਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰੋ 
– ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨਵੱਚ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਾਲਤੂ 
ਜਾਨਵਰ ਗੁਆਚ ਜਾਣ, ਿਰ ਅਕਸਰ ਅਨਜਹਾ ਸਾਨਰਆਂ 
ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ 
ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਨਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤਂੋ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲ 
ਸਕੇ। ਲਾਇਸਂੈਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ 
ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਕ ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਘਰ ਨਮਲੇ, 
ਨਕਉਡਂਨਕ ਇਹ ਨਮਊਨਨਸਿਲ ਟੈਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਾਇਕੋ੍ਨਚਿ ਇੰਿਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਦੰਦਾ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱੁਨਤਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸਂੈਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; 
ਸਾਰੀਆਂ ਨਬੱਲੀਆਂ ਨੰੂ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਿਣੇ 
ਿਾਲਤੂ ਿਸ਼ੂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਆਈਡੀ ਖਰੀਦੋ – ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ 
ਤਂੋ ਗੂੜ੍ਹੇ  ਨਮੱਤਰ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚ ਹੈ।

ਕਾਉਸਂਲਰ ਮੂਰ (Moore) ਨੇ 2015 ਨਵੱਚ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਐਨੀਮਲ 
ਸ਼ੈਲਟਰ ਤਂੋ ਸਨੋਅ ਨੰੂ ਗੋਦ ਨਲਆ ਸੀ।

600 ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ 
ਕਰੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ (ਖੇਡ ਮਾਹਰ, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਡ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰ) ਉਿਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਹੁਨਰ, ਨਦਲਚਸਿੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 
ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:
•  ਨਾਲ ਜੁੜੋ – ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਨਵਂੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਮਲੋ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣੋ
•  ਨਵਂੇ ਹੁਨਰ ਨਸੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰੋ
•  ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਿਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 40 ਘੰਨਟਆਂ ਦੀ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਰਨਵਸ ਨੰੂ 

ਿੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਹਾਰਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰੋ

ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ c55plusgames2016.ca 'ਤੇ 
ਜਾਓ।



ਮੇਅਰ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਕਰ ਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹਰ  ਅਤੇ 600,000 ਤਂੋ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਘਰ ਆਖਦੇ 
ਹਨ। ਕਾਉਸਂਲ ਵਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਵਹਣ ਯੋਗ, ਸਰਗਰਮ, ਜੋਸ਼ ਭਵਰਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕਂੇਦਰਤ ਹਰ ।

ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਹਰ  ਜੋ ਨਵੀਨ, ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਵਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਵਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਲਜਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਸਆਣਪ ਭਵਰਆ ਵਵਕਾਸ, 
ਸਫਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰ  ਵਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੜਾਵ ਅਵਜਹੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹਰ  ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਖਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨ, ਵਸੱਵਖਅਤ ਅਤੇ 
ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਰ । ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਾਉਸਂਲ ਨੇ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ੍ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਹਮ ਮੱੁਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ – ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ – ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਦਖਾਈ ਹਰ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਟੀ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱੁਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਵਜਵਂੇ ਵਕ; ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ 
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਵਹਲੇ ਸਮਂੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ), ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ, ਵਸਟੀ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡਾ ਬਜਟ।

ਕਾਉਸਂਲ ਵਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਬਹਤਰ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਰ ਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਿਲੈਸ਼ ਿੈਡ

ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਿਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨਵੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਿਰੇਅ ਿੈਡਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਨਕਸੇ 'ਤੇ ਠੰਡਡੇ ਰਹੋ। ਨਕ੍ਸ 
ਨਗਬਸਨ (Chris Gibson) (ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਸਂੈਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ (Century 
Gardens Recreation Centre) ਨਵੱਚ ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਲੈਸ਼ ਿੈਡ ਹਨ। 
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਸਿਰੇਅ ਿੈਡਾਂ ਅਤੇ ਵੇਨਡੰਗ ਿੂਲਾਂ ਦੀ ਿੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2017 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ?

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੇ ਬਜਟ 2017 ਨਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਨਸਟੀ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿੱਧਰ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਨਵੱਖ ਦੇ ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਕੰਨੇ ਿੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ 2017 ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਨਕੰਨਾ ਿ੍ਾਿਰਟੀ 
ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਕਵਂੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਸੂਨਚਤ ਬਣੇ ਰਨਹਣ 
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ 
ਹੋਣਗੇ। ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ brampton.ca/budget 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਆਂਢੀ!

ਨਸਟੀ ਦੇ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ
ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨਮਆਰ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਨਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਹਰੇਕ ਬਂੈ੍ਿਟਨਵਾਸੀ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨਾਂ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ, ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਗੁਆਂਢ 
ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਚਆ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਿਾਰਨਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨਨਯਮ ਹਨ? ਘਰ 
ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਕ ਨਕਹੜੇ ਿਰਨਮਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 
ਨਜਸ ਿ੍ਾਿਰਟੀ ਨੰੂ ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਨਦੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 
ਨਫਕਰਮੰਦ ਹੋ?

brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਨਵੀਂ, ਅਿਡੇਟ ਕੀਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਈਡ “Thanks 
Neighbour” (ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਆਂਢੀ) ਨਵੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮਂੈਟ ਅਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਤਂੋ ਇਹ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਤਾ ਕਰੋ।

ਕੀ ਫਾਇਰ, ਿੁਨਲਸ, ਜਾਂ ਐਂਬੂਲਂੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 
ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਨੜ੍ਹਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਵੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ 
ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੀ ਨਵੱਚ ਖੜ੍ਹੇ  ਹੋ ਕੇ ਆਿਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿੂਰੇ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਸਾਫ-ਸਾਫ 
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ?

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਦੱਡਤੇ ਸੁਝਾਅ ਿੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ:

•  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਘੱਡਟੋ-ਘੱਟ 10.2 ਸਂੈਟੀਮੀਟਰ (4”) ਹੋਵੇ।
•  ਿੱਥਰ ਨਵੱਚ ਖੁਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਸੜਕ ਤਂੋ ਨਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦੇ। ਨੰਬਰਾਂ ਨੰੂ ਨਿਛੋਕੜ ਤਂੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ 

ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
•  ਨਕਸੇ ਵੀ ਅਨਜਹੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਨਦਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ੀਟ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਢੱਕ 

ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
•  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਂੇ ਘਰ ਨਵੱਚ ਰਨਹੰਦੇ ਹੋ ਨਜਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੌਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਚੰਨ੍ਹ  ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਸਥਾਈ 

ਸਟ੍ੀਟ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਦਓ।
•  ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਨਦਸਣਯੋਗਤਾ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸਟ੍ੀਟ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਿ੍ਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰੋ।

ਆਿਣੀ ਖੇਡ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋ ਜਾਓ!

2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ
16 ਤਂੋ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਨਲਆਂ 

ਨਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 2000 ਤਂੋ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਲਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨਤਹਾਸਕ 
ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ (Chinguacousy Park), ਕੈਸੀ ਕਂੈਿਬੈਲ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Cassie Campbell 
Community Centre), ਅਤੇ ਅਨਤ-ਆਧੁਨਨਕ ਗੋਰ ਮੀਡੋ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ (Gore Meadows 
Recreation Centre) ਸਮੇਤ, ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨਲ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ 22 ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਾਵਰੇਡ ਸਂੈਟਰ (Powerade Centre) ਨਵਖੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ, 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਨਵਖੇ ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਗੇਜ ਿਾਰਕ 
(Gage Park) ਨਵੱਚ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ।

ਸ਼ੈਨਡਊਲਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ c55plusgames2016.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਗੋਦ ਲਵੋ, ਿਾਲੋ, ਦਾਨ ਕਰੋ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਲਈ ਨਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੱੁਖ ਨਤੰਨ 
ਤਰੀਨਕਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਗੋਦ ਲਵੋ
ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਵੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਲੱਡਭੋ!
ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਟੀਕੇ
• ਮਾਈਕੋ੍ਨਚਿ ਿਛਾਣ
• ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਲਾਇਸਂੈਸ/ਰਨਜਸਟੇ੍ਸ਼ਨ
• ਿੇਟ ਦੇ ਕੀਨੜਆਂ ਤਂੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਿਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ
• ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਵਾਊਚਰ
• ਿਾਲਤੂ ਿਸ਼ੂ ਲਈ ਛੇ ਹਫਨਤਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ
• ਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਊਚਰ

ਦਾਨ ਕਰੋ
HOPE ਫੰਡ (Helping Orphaned Pets in Emergencies) (ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਸਨਥਤੀਆਂ ਨਵੱਚ 
ਲਾਵਾਰਸ ਿਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ) ਨਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਨਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨਵੱਚ ਗੋਦ ਨਲਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 
ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੇ ਐਕਸਰੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਂੈਕੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਰਫ ਜਨਤਕ ਦਾਨ 'ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਰਵਨਰਸ਼ ਕਰੋ
ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਫੋਸਟਰ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੱੁਨਤਆਂ ਅਤੇ ਨਬੱਲੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ – ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ, ਨਬਮਾਰ ਜਾਂ ਮਨਹਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ 
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।

ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਘੰਨਟਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਕ ਨਕਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਸਮਂੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ, brampton.ca/animalservices 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਿਣੇ ਨਵਆਹ ਨੰੂ ਇਨਤਹਾਸਕ ਵਾਨਕਆ ਬਣਾਓ

ਨਜਹੜੇ ਜੋੜੇ ਸਾਦੇ, ਗੈਰ-ਧਾਰਨਮਕ ਨਵਆਹ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੋਲ 
ਨਸਵਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਬੱੁਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰੋਹ ਔਲਡਰਲੀ (Alderlea) ਨਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 
– ਜੋ ਨਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਕਂੇਦਰ ਨਵੱਚ ਸਨਥਤ ਇੱਕ ਿ੍ਨਸੱਧ ਨਵਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ 
ਨਵੱਚ ਨਵਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤਂੋ ਿਨਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸਂੈਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
brampton.ca 'ਤੇ City Hall > Marriage Services ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ 
ਿਤਾ ਕਰੋ।

ਲੌਨਬੰਗ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਨਫਆਂ ਦੀਆਂ ਰਨਜਟਰੀਆਂ

ਲੌਨਬੰਗ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਨਫਆਂ ਦੀਆਂ ਰਨਜਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਸਟੀ ਹਾਲ 
ਨਵਖੇ ਿਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਉਸਂਲ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲੌਨਬੰਗ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੌਨਬੰਗ 
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਉਸਂਲ ਨੰੂ ਿ੍ਾਿਤ ਹੋਏ ਤੋਹਨਫਆਂ ($50 
ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਧ ਦੇ) ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮਂੈਟਾਂ ਨੰੂ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ (ਅਿੈ੍ਲ, ਜੂਨ, ਸਤੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ) 
brampton.ca 'ਤੇ ਿੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਿਣੇ ਿਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਕਰੋ 
– ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਨਵੱਚ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰੋ
ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਾਲਤੂ 
ਜਾਨਵਰ ਗੁਆਚ ਜਾਣ, ਿਰ ਅਕਸਰ ਅਨਜਹਾ ਸਾਨਰਆਂ 
ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਨਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ 
ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਨਜਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤਂੋ ਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲ 
ਸਕੇ। ਲਾਇਸਂੈਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ 
ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਕ ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਘਰ ਨਮਲੇ, 
ਨਕਉਡਂਨਕ ਇਹ ਨਮਊਨਨਸਿਲ ਟੈਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਾਇਕੋ੍ਨਚਿ ਇੰਿਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਦੰਦਾ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱੁਨਤਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸਂੈਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; 
ਸਾਰੀਆਂ ਨਬੱਲੀਆਂ ਨੰੂ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਿਣੇ 
ਿਾਲਤੂ ਿਸ਼ੂ ਲਈ ਹੁਣੇ ਆਈਡੀ ਖਰੀਦੋ – ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ 
ਤਂੋ ਗੂੜ੍ਹੇ  ਨਮੱਤਰ ਦੀ ਰੱਨਖਆ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚ ਹੈ।

ਕਾਉਸਂਲਰ ਮੂਰ (Moore) ਨੇ 2015 ਨਵੱਚ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਐਨੀਮਲ 
ਸ਼ੈਲਟਰ ਤਂੋ ਸਨੋਅ ਨੰੂ ਗੋਦ ਨਲਆ ਸੀ।

600 ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ 
ਕਰੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ (ਖੇਡ ਮਾਹਰ, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਡ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰ) ਉਿਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਹੁਨਰ, ਨਦਲਚਸਿੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ 
ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:
•  ਨਾਲ ਜੁੜੋ – ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਨਵਂੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਮਲੋ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣੋ
•  ਨਵਂੇ ਹੁਨਰ ਨਸੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰੋ
•  ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਿਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 40 ਘੰਨਟਆਂ ਦੀ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਰਨਵਸ ਨੰੂ 

ਿੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਹਾਰਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰੋ

ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ c55plusgames2016.ca 'ਤੇ 
ਜਾਓ।



ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

ਸਮਾਰੋਹ
ਜੂਨ
ਜੂਨ  ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨਪ੍ਚਾਵੇ) ਦਾ ਮਹਰੀਨਾ ਹੈ 
ਜੂਨ 1 – 30, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਤਂੋ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਸਪਪ੍ਿੰਗਫੈਸਟ (Springfest)
3 ਜੂਨ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 3 ਿਜੇ ਤਕ, ਨਾਈਟਸਵਬ੍ਜ
10 ਜੂਨ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 3 ਿਜੇ ਤਕ
ਫਲਾਿਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ

ਸੈਲਰੀਬੈ੍ੈਂਪਟਨ (CeleBRAMPTON)
ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 11 ਜੂਨ, ਸਿੇਰੇ 11 ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਕ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ

ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕਰੀਟ (ਪਕਸਾਨਾੈਂ  ਦਰੀ ਮਾਰਕਰੀਟ)
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ (ਸ਼ਨੀਿਾਰ)
18 ਜੂਨ ਤਂੋ 8 ਅਕਤੂਬਰ, ਸਿੇਰੇ 7 ਤਂੋ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਕ
ਮੇਨ ਸਟ੍ੀਟ ਅਤੇ ਕਿੀਨ ਸਟ੍ੀਟ

ਮਾਉਟਂ ਪਲੇਜ਼ੰਟ ਵਿਲੇਜ (ਿੀਰਿਾਰ)
23 ਜੂਨ ਤਂੋ 6 ਅਕਤੂਬਰ, ਸ਼ਾਮ 4 ਤਂੋ 8 ਿਜੇ ਤਕ
(8 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਰਾਤ 7 ਿਜੇ ਤਕ)
ਮਾਉਟਂ ਪਲੇਜ਼ੰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕਿੇਅਰ

ਜੁਲਾਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਸ਼ਨ
ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤਕ
ਵਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ

ਸਮਰ ਕੈੈਂਪ
4 ਜੁਲਾਈ ਤਂੋ 2 ਸਤੰਬਰ

ਅਗਸਤ
ਸਰੀਨਰੀਅਰਸ ਓਪਨ ਹਾਊਸ
8 ਅਗਸਤ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਿਜੇ ਤਕ
ਫਲਾਿਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ

ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾੈਂ
16 – 19 ਅਗਸਤ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਥਾਨ

ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱੁਧਿਾਰ ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ 9:30 ਿਜੇ ਰੋਜਰਸ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਲਾਈਿ ਦੇਖੋ। 
brampton.ca ਜਾਂ rogerstv.com 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਗ੍ਰਾਂ ਟ ਗਗਬਸਨ  
(Grant Gibson) 

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5

ਐਲੇਨ ਮੂਰ  
(Elaine Moore) 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5

ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ
ਅਸੀਂ ਨਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਟ ਬਦਲ ਨਦੱਤਾ ਹੈ, ਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ 
ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਲਆਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਭਰੇ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਨਵੱਚ ਚੱਲ 
ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ – ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ 
ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5 ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨਜ਼ਲ ਬਨਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਨਵਲੀਅਮਜ਼ 
ਿਾਰਕਵੇਅ (Williams Parkway) ਨਵਖੇ ਗੈਿ ਨਡਸਨਟ੍ਨਬਊਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਦੇ ਨਵਸਤਾਰ ਨਵੱਚ ਦੇਨਖਆ 
ਨਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕਂੇਦਰੀ ਹਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਨਵਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੱੁਲ੍ਹ  ਰਹੇ ਹਨ ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਨਮਸੀਸੌਗਾ ਰੋਡ 
(Mississauga Road) ਅਤੇ ਨਵਲੀਅਮਜ਼ ਿਾਰਕਵੇਅ (Williams Parkway) ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਨੋਵਾ 
ਨਗ੍ਲ ਐਂਡ ਬੇਕਰੀ (Nova Grill & Bakery), ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਜੂਸ (Booster Juice)।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, 
ਇਸ ਲਈ ਨਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਿਨਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਦਦਗਾਰੀ ਸੇਧ ਵੱਜਂੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 
ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਿਛਲੇ ਿਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਹਟੱਿਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ – ਨਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ 
ਕਰੋ ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5 Twitter 'ਤੇ @BramWards_1and5 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ 
Facebook 'ਤੇ Wards 1 & 5 City of Brampton ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ

23 ਜੂਨ ਤਂੋ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ, ਭਾਵਂੇ ਮੀਂਹ ਿਂੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੱੁਿ ਨਨਕਲੇ, ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਨਵਲੇਜ 
ਸਕਵੇਅਰ (Mount Pleasant Village Square) ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (ਨਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ) 
ਨਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵੱਚ 20 ਤਂੋ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਵਕੇ੍ਤਾ ਿੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਸ਼ਲਿ, ਬੇਕ ਕੀਤੀਆਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਾਲੇ ਉਤਿਾਦ ਵੇਚਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੌਸਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ 
ਨਾਲ ਭਨਰਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਿਨਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ 
ਨਸ਼ਲਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਵਕੇ੍ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ।

ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਧੀਕ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ brampton.ca ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ 
ਨਾ ਭੱੁਲਣਾ!

ਨਸਟੀ ਦੇ ਿਟਾਨਕਆਂ ਬਾਰੇ 
ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ-ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 
Twitter 'ਤੇ ਨਸਟੀ ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਿੋ੍ਗਰਾਮ
ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ ਦੇ ਦੱਖਣ ਨਵੱਚ, 8870 ਮੈਕਲਾਫਨਲਨ ਰੋਡ (McLaughlin Road) ਨਵਖੇ ਫਲਾਵਰ ਨਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ 
ਸਂੈਟਰ (Flower City Seniors Recreation Centre), 55 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ 
ਦੌਰਾਨ ਨਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਨਹਣ ਨਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਨਕਸਮ ਦੇ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਫਟਨੈਸ 
ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣੋ, ਸਸਤੀਆਂ ਸੈਲੂਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੁਨਰ ਨਸੱਖੋ, ਜਾਂ ਨਦਨ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ 
'ਤੇ ਨਵਂੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ। 1A ਨਾਈਟਸਨਬ੍ਜ ਰੋਡ (Knightsbridge Rd) ਨਵਖੇ ਨਾਈਟਸਨਬ੍ਜ ਕਨਮਊਨਨਟੀ (Knightsbridge 
Community) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਸਂੈਟਰ (Senior Citizens’ Centre) ਨਵਖੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਡ੍ਾਿ-ਇਨ ਅਤੇ ਰਨਜਸਟਰਡ 
ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।

ਸ਼ਨਹਰ ਭਰ ਦੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰਾਂ ਨਵੱਚ ਿੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸਟੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਨਕਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਂ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ 
ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੇਨਟੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੈਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸੱਨਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲਵੋ ਅਤੇ 
ਨਾਚ, ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਨਫਟਨੈਸ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਸੱਖ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਿਾਟੇ ਲਈ ਨਤਆਰੀ ਕਰੋ। ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਦੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਸਟੀ ਦੀ ਨਵਹਲੇ ਸਮਂੇ ਅਤੇ ਸੱਨਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ (Recreation and 
Culture Guide), 55 ਸਾਲ ਤਂੋ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ (55+ Activities Guide) ਦੀ ਇੱਕ 
ਕਾਿੀ ਲਵੋ, ਜਾਂ brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨਰਵਰਵਾਕ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਏਟੋਬੀਕੋ ਕ੍ੀਕ ਿੁਨਰਉਥਾਨ (Etobicoke Creek Revitalization) ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਕਾਉਸਂਲ ਲਈ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਕਂੇਦਰੀ ਹਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਮੱੁਨਦਆਂ ਲਈ ਨਚਰ-ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜਂੋ 
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲੇਗੀ।

ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਕਲਿਨਾ ਹੜ੍ਹ  ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਵਕਾਸ ਨਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ 
ਸ਼ਨਹਰੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਿਨਾ ਨਵੱਚ ਨਰਵਰਵਾਕ (ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਿੈਦਲ ਰਸਤਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਿੈਦਲ 
ਚੱਲਣ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਸਾਇਕਨਲੰਗ ਦੇ ਰਸਨਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਭਾਉਦਂੀ, ਨਦਲਚਸਿ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਿੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ੀਕ ਚੈਨਲ 
ਨੰੂ ਮੁੜ ਤਂੋ ਨਵਵਸਨਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਦੇ ਕਲਿਨਾ ਦੇ ਹਹੱਸੇ ਵੱਜਂੋ 
– ਵਾਤਾਵਾਰਣਕ ਸੁਧਾਰ, ਜਨਤਕ ਕਲਾ, ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ – ਇਹਨਾਂ ਸਾਨਰਆਂ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਨਰਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਿੋ੍ਜੈਕਟ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿੜਾਅ ਨਵੱਚ ਹੈ। ਨਸਟੀ ਸਟਾਫ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵਹਾਰਕਤਾ 
ਅਨਧਐਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
brampton.ca 'ਤੇ Planning & Development (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ) ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ – ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਸਤੀ

2016 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਿ੍ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਨ-ਸਕ੍ੀਨ 
ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ 
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਿ੍ਨਸੱਧ ਨਫਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਯੂਥ ਵਾਇਬ ਨਾਈਟਸ 
ਨਵੱਚ ਨਮੰਨੀ ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਜੋਸਨਟੰਗ (ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 
ਲੜਾਈ)। ਸਥਾਨਕ ਡੀਜੇ ਦੁਆਰਾ ਲੰਚਟਾਈਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 40 ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। 
ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਿ੍ਸ਼ੰਸਕ ਵੱਡੀ ਸਕ੍ੀਨ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੰੂ ਆਰਨਟਸਟ ਸਿੌਟਲਾਈਟ ਿ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, 
ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (ਨਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ) 
ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
brampton.ca/gardensquare 
downtownbramptonbia.ca/

ਗ੍ਰਾਂ ਟ ਗਗਬਸਨ (Grant Gibson)
905.874.2605
grant.gibson@brampton.ca

ਐਲੇਨ ਮੂਰ (Elaine Moore)
905.874.2601
elaine.moore@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ
ਡੈਨੀ ਜੰਡੂ (Dani Jandu)
905.874.5946
dani.jandu@brampton.ca

ਗਸੰਡੀ ਟੇਟ (Cindy Tate)
905.874.3619
cindy.tate@brampton.ca

@BramWards_1and5  ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5, ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ


