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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।

ਮਰਈਕਲ ਪੈਲੇਸਚੀ (Michael Palleschi)
905.874.2661 
michael.palleschi@brampton.ca

ਡਗ ਗ ਹ੍ਿ ਲੈਨਸ (Doug Whillans)
905.874.2606
doug.whillans@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ 
ਜੂਲੀ ਲੋਗਿੰਸਕੀ (Julie Lozinski)
905-874-2602 
julie.lozinski@brampton.ca

 
ਬ੍ਰਇਨ ਜੋਹਨਸਨ (Brian Johnston)
905-874-5910 
brian.johnston@brampton.ca

 ਕਾਉਸਂਲਰ ਮਾਈਕਲ ਿੈਲੇਸਚੀ (Michael 
Palleschi)

 ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਵ੍ਹ ਲੈਨਸ (Whillans)

 @COB_Wards2and6

ਡਗ ਗ ਹ੍ਿ ਲੈਨਸ  
(Doug Whillans) 

ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6

ਮਰਈਕਲ ਪੈਲੇਸਚੀ  
(Michael Palleschi) 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6

ਕਾਉਸਂਲਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰਧ-ਸਲਾਨਾ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚਣ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ 
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਅਿਡੇਟ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾ ਨਸਰਫ ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਨਵੱਚ, ਬਲਨਕ ਸਮੱੁਚੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਦੇ ਨਦਲਚਸਿੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋਗੇ।

ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਨਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ 
ਇਨਤਹਾਸ ਹੈ - ਨਮਸਾਲ ਲਈ ਹਾਰਟ ਲੇਕ, ਚਰਚਨਵਲੇ (Heart Lake, Churchville) - ਜਦਨਕ ਦੂਜੇ 
ਖੇਤਰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਵਂੇ ਹਨ ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਨਵਲੇਜ (Mount Pleasant Village)। ਨਜਵਂੇ ਨਕ 
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਨਹਰ ਬਨਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਰਡ 2 
ਅਤੇ 6 ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਨਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਨਕ ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਨਵੱਚ ਭਨਵੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਇਨਤਹਾਸਕ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਆਧੁਨਨਕ ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡੇ ਨਵੱਚਂੋ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਨਝਜਕ ਮਨਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ; ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹਹੱਤਾਂ ਦੀ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹਟੱਿਣੀਆਂ ਅਨਜਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ 
ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਨਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ।

ਮਾਈਕਲ ਿੈਲੇਸਚੀ (Michael Palleschi) ਡਗ ਨਵ੍ਹ ਲੈਨਸ (Doug Whillans)
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ

ਮੇਅਰ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਹਰਾਂ ਨਵੱਚਂੋ 
ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 600,000 ਤਂੋ ਵੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
ਕਾਉਸਂਲ ਨਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰਨਹਣ 
ਯੋਗ, ਸਰਗਰਮ, ਜੋਸ਼ ਭਨਰਆ ਅਤੇ ਨਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਨਹਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ 
ਕਂੇਦਰਤ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦਾ ਸੁਿਨਾ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨਹਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨ, ਸਭ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਵਆਿਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਿਣੀਆਂ 

ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਨਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਨਹਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਨਲਜਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ, 
ਨਸਆਣਿ ਭਨਰਆ ਨਵਕਾਸ, ਸਫਰ ਅਤੇ ਸੰਿਰਕ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੜਾਵ ਅਨਜਹੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 
ਨਸ਼ਖਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨ, ਨਸੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, 
ਇਸ ਕਾਉਸਂਲ ਨੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਹਮ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ – ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ – ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਦਖਾਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸਟੀ, ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੇਗੀ ਨਜਵਂੇ ਨਕ; ਿਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਿਲਾਨ (ਿਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵਹਲੇ ਸਮਂੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦੇ 
ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ), ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ, ਨਸਟੀ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡਾ ਬਜਟ।

ਕਾਉਸਂਲ ਨਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਬਹਤਰ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਿਰਕ ਨਵੱਚ ਰਹੋ!

ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ 
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਂੈਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 
ਈਮੇਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸਬਸਕ੍ਾਈਬ ਕਰੋ।

ਕਾਉਸਂਲ ਦੇ ਵੈਬ ਿੋਰਟਲ 
brampton.ca 'ਤੇ ਸਾਡੇ 
ਸਨਫਆਂ 'ਤੇ ਜਾਓ – “Community 
Update” (ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਅਿਡੇਟ) 
ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਾਈਬ 
ਕਰੋ!
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ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ … ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਸਨਥਤੀ

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਨਿਛਲੀ ਨਮਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਿੀਲ ਨਵਖੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਸੀ। ਕੈਲੇਡਨ, ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਅਤੇ ਨਮਸੀਸੌਗ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਰੀਜਨਲ ਚੇਅਰ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਨਮਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 
ਜੋ (i) ਰੀਜਨ ਆਫ ਿੀਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ; (ii) ਰੀਜਨਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵਕਲਿ; ਅਤੇ, (iii) ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਨਰਿੋਰਟ 
ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਰਿੋਰਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਸਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਿੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿੱਧਰ ਵੱਜਂੋ ਜਾਰੀ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ 
ਕਾਉਸਂਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ (ਅਤੇ ਭਨਵੱਖ ਦੀ) ਵੱਸਂੋ ਨੰੂ ਿ੍ਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰੇ। ‘ਵੱਸਂੋ 
ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ’ ਦਾ ਇਹ ਨਵਚਾਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 
ਨਮਊਨਨਸਿਲਟੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਨਨਰਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਨਲਤ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਂੇਦਰੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿੀਲ ਵਰਗੀ ਦੋ-ਿੜਾਵੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨਵੱਚ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਚਾਰ ਵਧੀਕ ਮਂੈਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਵੱਚ, 
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਸਂਲਰਾਂ ਨੰੂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਜਵਂੇ ਉਹ ਨਮਸੀਸੌਗਾ ਨਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, 
ਰੀਜਨ ਆਫ ਿੀਲ ਨਵੱਚ ਸਾਡੀ ਨਸਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਨਲਆਂ ਦੇ ਹਹੱਤਾਂ ਦੀ 
ਢੁਕਵਂੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ

ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਤਾ ਨੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੇਨ ਨਵ੍ਹ ਲੈਨਸ 
(Ken Whillans) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਿਾਲ ਿੈਲੇਸਚੀ (Paul Palleschi) ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਸਮਂੇ ਸੇਵਾ ਨਦੱਤੀ ਸੀ – ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਜਸ ਸ਼ਨਹਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ 
ਅਤੇ ਨਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਭਨਵੱਖ 
ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਅਰਥਿੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੱਚ ਜਨਤਾ 
ਦੀ ਭਲਾਈ ... ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਭਨਵੱਖ ... ਲਈ 
ਆਿਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੰੂ 'ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 
ਨਨਰਮਾਣ' ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਨਵੱਚ ਿਨਹਲਾਂ ਤਂੋ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਨਵਲੇਜ ਸਕਵੇਅਰ ਨਵੱਚ ਫਾਰਮਰਸ 
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ ਅਨਜਹੇ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਹਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਡੀਕ 
ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਫਲ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਵੱਚ, ਿੂਰੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ 
ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਨਰਵਾਰਕ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਉਟਂ 
ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਨਵਲੇਜ (Mount Pleasant Village) ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖਾਸ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

 
ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਬਨਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਬਲਡਰ/ਨਡਵੈਲਿਰ, 
ਨਸਟੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਨਕ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਿੂਰਕ ਹੈ; 
ਆਸ-ਿਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਨਥਤ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਨਰਾਲਾ ਨਤੀਜਾ 
ਨਨਕਨਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲ ਨਸੱਟਾ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਿੂਰਨ ਿ੍ਨਕਨਰਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 
ਅਤੇ ਿੋ੍ਜੈਕਟ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਆਖਰ ਨਵੱਚ ਵਧੀਆ ਨਡਜ਼ਾਇਨ ਵਾਲੇ 
ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੂਿ ਨਵੱਚ ਰੰਗ ਨਲਆਈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਸਥਾਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੁੜਾਵ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਨਨਰਮਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਉੱਤਮ ਿ੍ਗਟਾਅ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਅਨਜਹੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਆਿਣੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਸਾਰੂ, ਭਨਵੱਖ-ਮੱੁਖੀ ਸੁਿਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਿ੍ਨਤਨਨਧੀਆਂ 
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਭਨਵੱਖ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਭਰੇ ਅਤੀਤ 
ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦਾ ਭਨਵੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਨਥਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਰਹੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

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।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਨਵੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਸਤੰਬਰ 2016 ਨਵੱਚ, ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ, ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ (Queen Street) ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਟਰਮੀਨਲ (Downtown Terminal) ਿੱਛਮ ਤਂੋ ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ GO ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount 
Pleasant GO Station) ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ੂਮ (Züm) ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ 
ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਨਵੱਚ ਇਸ ਨੇ 21 ਨਮਲੀਅਨ ਤਂੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਢੋਇਆ, ਜੋ ਨਕ ਨਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲਂੋ 3.7 
ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਆਿਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ 98 ਫੀਸਦੀ ਿਹੰੁਚਯੋਗ ਫਲੀਟ ਿੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ 
ਅਤੇ PRESTO ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਨਵਧਾ ਨਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ 
(Next Ride) – ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲ-ਸਮਂੇ ਨਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 
ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ – ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, 
bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Next Ride 'ਤੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ।

ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਂੈਦੇ ਰਨਹਣ ਲਈ, 
bramptontransit.com 'ਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਦੇ ਨਵਂੇ ਈ-ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਿ 
ਕਰੋ।

ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਿ੍ਨਤਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਨਹਤ, ਨਡਟੈਚਡ (ਦੁਜੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ 
ਹੋਏ), ਸੇਮੀ-ਨਡਟੈਚਡ (ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਟਾਉਨ-ਹਾਊਸ ਘਰਾਂ ਨਵੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੂਨਨਟ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਨਥਤ ਇੱਕ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨਵੱਚ ਿੂਰੀ 
ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਮਂੈਟ ਸਮੇਤ, 
ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਯੂਨਨਟ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ 
ਿ੍ਨਕਨਰਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਨਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਦੋਵਂੇ ਯੂਨਨਟਾਂ 
ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਕਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟ 
ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ 
ਨਦੱਤੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•  ਜ਼ੋਹਨੰਗ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ (Zoning By-law) ਦੀ 
ਿਾਲਣਾ

•  ਨਬਲਨਡੰਗ ਕੋਡ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕੋਡ (ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ) ਦੀ ਿਾਲਣਾ
•  ਨਬਜਲਈ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ ਅਥਾਨਰਟੀ (Electrical Safety Authority) ਦੀ ਿਾਲਣਾ
•  ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਿ੍ਮਾਣੀਕਰਣ
•  ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/secondunits 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਡਤੇ 
ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਕਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•  ਬੇਸਮਂੈਟ ਅਿਾਰਟਮਂੈਟ
•  ਦੋ-ਯੂਨਨਟ ਵਾਲੀ ਨਰਹਾਇਸ਼
•  ਗੈ੍ਨੀ ਫਲੈਟ
•  ਇਨ-ਲਾਅ ਸੁਇਟ
•  ਅਸੈਸਰੀ ਅਿਾਰਟਮਂੈਟ
•  ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੂਨਨਟ/ਸੁਇਟ

ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮਂੇ 
ਕਾਉਸਂਲਰ ਵ੍ਹ ੀਲੈਨਸ (Whillans) ਅਤੇ ਿੈਲੇਸਚੀ 
(Palleschi)

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਸਿੋਰਟਸ 
ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ
ਉਹਨਾਂ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਖੇਡ 
ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਇਆ ਹੈ – ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਦੇ ਸਿੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਲਈ ਨਕਸੇ ਐਥਲੀਟ, 
ਨਬਲਡਰਜ਼ (ਖੇਡ ਦਾ ਨਵਕਾਸ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ), ਸਾਬਕਾ ਨਖਡਾਰੀ 
ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ। 2017 ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 15 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ ਮਾਿਦੰਡ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ 
bramptonsports.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੈਰਾਬ੍ਾਮ: ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦਾ ਬਹੁ-ਸਨਭਆਚਾਰਕ 
ਫਂੈ੍ਡਨਸ਼ਿ ਫੈਸਟੀਵਲ — 8 ਤਂੋ 10 ਜੁਲਾਈ 2016

ਕੈਰਾਬ੍ਾਮ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ, ਭੋਜਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਨਵਨਵਧ ਸਨਭਆਚਾਰ 
ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ carabram.org/ 'ਤੇ ਜਾਓ।



ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ … ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਸਨਥਤੀ

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਨਿਛਲੀ ਨਮਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਿੀਲ ਨਵਖੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਨਗਆ 
ਸੀ। ਕੈਲੇਡਨ, ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਅਤੇ ਨਮਸੀਸੌਗ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਰੀਜਨਲ ਚੇਅਰ, ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਨਮਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 
ਜੋ (i) ਰੀਜਨ ਆਫ ਿੀਲ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ; (ii) ਰੀਜਨਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵਕਲਿ; ਅਤੇ, (iii) ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਨਰਿੋਰਟ 
ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਰਿੋਰਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਸਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਿੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿੱਧਰ ਵੱਜਂੋ ਜਾਰੀ ਰਨਹੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ 
ਕਾਉਸਂਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਅਨਜਹੀ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ (ਅਤੇ ਭਨਵੱਖ ਦੀ) ਵੱਸਂੋ ਨੰੂ ਿ੍ਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰੇ। ‘ਵੱਸਂੋ 
ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ’ ਦਾ ਇਹ ਨਵਚਾਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਿ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 
ਨਮਊਨਨਸਿਲਟੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਨਨਰਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਨਲਤ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਂੇਦਰੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿੀਲ ਵਰਗੀ ਦੋ-ਿੜਾਵੀ 
ਸਰਕਾਰ ਨਵੱਚ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਚਾਰ ਵਧੀਕ ਮਂੈਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਵੱਚ, 
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਸਂਲਰਾਂ ਨੰੂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਜਵਂੇ ਉਹ ਨਮਸੀਸੌਗਾ ਨਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, 
ਰੀਜਨ ਆਫ ਿੀਲ ਨਵੱਚ ਸਾਡੀ ਨਸਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਨਲਆਂ ਦੇ ਹਹੱਤਾਂ ਦੀ 
ਢੁਕਵਂੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ

ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਤਾ ਨੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਕੇਨ ਨਵ੍ਹ ਲੈਨਸ 
(Ken Whillans) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਿਾਲ ਿੈਲੇਸਚੀ (Paul Palleschi) ਨੇ ਸਾਡੇ 
ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਦੇ ਸਮਂੇ ਸੇਵਾ ਨਦੱਤੀ ਸੀ – ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਜਸ ਸ਼ਨਹਰ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ 
ਅਤੇ ਨਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਭਨਵੱਖ 
ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਅਰਥਿੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਵੱਚ ਜਨਤਾ 
ਦੀ ਭਲਾਈ ... ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਭਨਵੱਖ ... ਲਈ 
ਆਿਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੰੂ 'ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ 
ਨਨਰਮਾਣ' ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਨਵੱਚ ਿਨਹਲਾਂ ਤਂੋ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਨਵਲੇਜ ਸਕਵੇਅਰ ਨਵੱਚ ਫਾਰਮਰਸ 
ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮੂਵੀ ਨਾਈਟ ਅਨਜਹੇ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਹਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਡੀਕ 
ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਸਫਲ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਵੱਚ, ਿੂਰੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ 
ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਨਰਵਾਰਕ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਉਟਂ 
ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਨਵਲੇਜ (Mount Pleasant Village) ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖਾਸ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

 
ਹਾਰਟ ਲੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਬਨਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਬਲਡਰ/ਨਡਵੈਲਿਰ, 
ਨਸਟੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਨਕ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਿੂਰਕ ਹੈ; 
ਆਸ-ਿਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਨਥਤ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਵਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਨਰਾਲਾ ਨਤੀਜਾ 
ਨਨਕਨਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲ ਨਸੱਟਾ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਿੂਰਨ ਿ੍ਨਕਨਰਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 
ਅਤੇ ਿੋ੍ਜੈਕਟ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਆਖਰ ਨਵੱਚ ਵਧੀਆ ਨਡਜ਼ਾਇਨ ਵਾਲੇ 
ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੂਿ ਨਵੱਚ ਰੰਗ ਨਲਆਈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਸਥਾਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੁੜਾਵ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਨਨਰਮਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਉੱਤਮ ਿ੍ਗਟਾਅ ਹੈ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਅਨਜਹੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਆਿਣੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਸਾਰੂ, ਭਨਵੱਖ-ਮੱੁਖੀ ਸੁਿਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਿ੍ਨਤਨਨਧੀਆਂ 
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਦਾ ਭਨਵੱਖ ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਭਰੇ ਅਤੀਤ 
ਦਾ ਸਨਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 
ਅਰਥ ਹੈ ਨਕ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦਾ ਭਨਵੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਨਥਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਰਹੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

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।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਨਵੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਸਤੰਬਰ 2016 ਨਵੱਚ, ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ, ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ (Queen Street) ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਟਰਮੀਨਲ (Downtown Terminal) ਿੱਛਮ ਤਂੋ ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ GO ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount 
Pleasant GO Station) ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ੂਮ (Züm) ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ 
ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਨਵੱਚ ਇਸ ਨੇ 21 ਨਮਲੀਅਨ ਤਂੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਢੋਇਆ, ਜੋ ਨਕ ਨਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲਂੋ 3.7 
ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਆਿਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ 98 ਫੀਸਦੀ ਿਹੰੁਚਯੋਗ ਫਲੀਟ ਿੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ 
ਅਤੇ PRESTO ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਨਵਧਾ ਨਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ 
(Next Ride) – ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲ-ਸਮਂੇ ਨਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 
ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ – ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, 
bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Next Ride 'ਤੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ।

ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਂੈਦੇ ਰਨਹਣ ਲਈ, 
bramptontransit.com 'ਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਦੇ ਨਵਂੇ ਈ-ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਿ 
ਕਰੋ।

ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਿ੍ਨਤਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਨਹਤ, ਨਡਟੈਚਡ (ਦੁਜੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ 
ਹੋਏ), ਸੇਮੀ-ਨਡਟੈਚਡ (ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਟਾਉਨ-ਹਾਊਸ ਘਰਾਂ ਨਵੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੂਨਨਟ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਨਥਤ ਇੱਕ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨਵੱਚ ਿੂਰੀ 
ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਮਂੈਟ ਸਮੇਤ, 
ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਯੂਨਨਟ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ 
ਿ੍ਨਕਨਰਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਨਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਦੋਵਂੇ ਯੂਨਨਟਾਂ 
ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਕਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟ 
ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ 
ਨਦੱਤੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•  ਜ਼ੋਹਨੰਗ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ (Zoning By-law) ਦੀ 
ਿਾਲਣਾ

•  ਨਬਲਨਡੰਗ ਕੋਡ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕੋਡ (ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ) ਦੀ ਿਾਲਣਾ
•  ਨਬਜਲਈ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ ਅਥਾਨਰਟੀ (Electrical Safety Authority) ਦੀ ਿਾਲਣਾ
•  ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਿ੍ਮਾਣੀਕਰਣ
•  ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/secondunits 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਡਤੇ 
ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਕਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•  ਬੇਸਮਂੈਟ ਅਿਾਰਟਮਂੈਟ
•  ਦੋ-ਯੂਨਨਟ ਵਾਲੀ ਨਰਹਾਇਸ਼
•  ਗੈ੍ਨੀ ਫਲੈਟ
•  ਇਨ-ਲਾਅ ਸੁਇਟ
•  ਅਸੈਸਰੀ ਅਿਾਰਟਮਂੈਟ
•  ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੂਨਨਟ/ਸੁਇਟ

ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮਂੇ 
ਕਾਉਸਂਲਰ ਵ੍ਹ ੀਲੈਨਸ (Whillans) ਅਤੇ ਿੈਲੇਸਚੀ 
(Palleschi)

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਸਿੋਰਟਸ 
ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ
ਉਹਨਾਂ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਖੇਡ 
ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਇਆ ਹੈ – ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਦੇ ਸਿੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਲਈ ਨਕਸੇ ਐਥਲੀਟ, 
ਨਬਲਡਰਜ਼ (ਖੇਡ ਦਾ ਨਵਕਾਸ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨਵਅਕਤੀ), ਸਾਬਕਾ ਨਖਡਾਰੀ 
ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੰੂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ। 2017 ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 15 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਯੋਗਤਾ ਮਾਿਦੰਡ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ 
bramptonsports.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੈਰਾਬ੍ਾਮ: ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦਾ ਬਹੁ-ਸਨਭਆਚਾਰਕ 
ਫਂੈ੍ਡਨਸ਼ਿ ਫੈਸਟੀਵਲ — 8 ਤਂੋ 10 ਜੁਲਾਈ 2016

ਕੈਰਾਬ੍ਾਮ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ, ਭੋਜਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਨਵਨਵਧ ਸਨਭਆਚਾਰ 
ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ carabram.org/ 'ਤੇ ਜਾਓ।
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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।

ਮਰਈਕਲ ਪੈਲੇਸਚੀ (Michael Palleschi)
905.874.2661 
michael.palleschi@brampton.ca

ਡਗ ਗ ਹ੍ਿ ਲੈਨਸ (Doug Whillans)
905.874.2606
doug.whillans@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ 
ਜੂਲੀ ਲੋਗਿੰਸਕੀ (Julie Lozinski)
905-874-2602 
julie.lozinski@brampton.ca

 
ਬ੍ਰਇਨ ਜੋਹਨਸਨ (Brian Johnston)
905-874-5910 
brian.johnston@brampton.ca

 ਕਾਉਸਂਲਰ ਮਾਈਕਲ ਿੈਲੇਸਚੀ (Michael 
Palleschi)

 ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਵ੍ਹ ਲੈਨਸ (Whillans)

 @COB_Wards2and6

ਡਗ ਗ ਹ੍ਿ ਲੈਨਸ  
(Doug Whillans) 

ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6

ਮਰਈਕਲ ਪੈਲੇਸਚੀ  
(Michael Palleschi) 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6

ਕਾਉਸਂਲਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਰਧ-ਸਲਾਨਾ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਿਹੰੁਚਣ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ 
ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਅਿਡੇਟ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾ ਨਸਰਫ ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਨਵੱਚ, ਬਲਨਕ ਸਮੱੁਚੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਦੇ ਨਦਲਚਸਿੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਨਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋਗੇ।

ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਨਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵਲੱਖਣ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ 
ਇਨਤਹਾਸ ਹੈ - ਨਮਸਾਲ ਲਈ ਹਾਰਟ ਲੇਕ, ਚਰਚਨਵਲੇ (Heart Lake, Churchville) - ਜਦਨਕ ਦੂਜੇ 
ਖੇਤਰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਵਂੇ ਹਨ ਨਜਵਂੇ ਨਕ ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ ਨਵਲੇਜ (Mount Pleasant Village)। ਨਜਵਂੇ ਨਕ 
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਨਹਰ ਬਨਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਾਰਡ 2 
ਅਤੇ 6 ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਨਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਨਕ ਵਾਰਡ 2 ਅਤੇ 6 ਨਵੱਚ ਭਨਵੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਇਨਤਹਾਸਕ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ 
ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਆਧੁਨਨਕ ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
ਸਾਡੇ ਨਵੱਚਂੋ ਨਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਨਝਜਕ ਮਨਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ; ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹਹੱਤਾਂ ਦੀ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹਟੱਿਣੀਆਂ ਅਨਜਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ 
ਲਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਨਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ।

ਮਾਈਕਲ ਿੈਲੇਸਚੀ (Michael Palleschi) ਡਗ ਨਵ੍ਹ ਲੈਨਸ (Doug Whillans)
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ

ਮੇਅਰ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਹਰਾਂ ਨਵੱਚਂੋ 
ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 600,000 ਤਂੋ ਵੀ ਨਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। 
ਕਾਉਸਂਲ ਨਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰਨਹਣ 
ਯੋਗ, ਸਰਗਰਮ, ਜੋਸ਼ ਭਨਰਆ ਅਤੇ ਨਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਨਹਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ 
ਕਂੇਦਰਤ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦਾ ਸੁਿਨਾ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨਹਰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਨ, ਸਭ ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਵਆਿਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਿਣੀਆਂ 

ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਨਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਧਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਨਹਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਨਲਜਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ, 
ਨਸਆਣਿ ਭਨਰਆ ਨਵਕਾਸ, ਸਫਰ ਅਤੇ ਸੰਿਰਕ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੜਾਵ ਅਨਜਹੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 
ਨਸ਼ਖਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨ, ਨਸੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਨਵਨਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, 
ਇਸ ਕਾਉਸਂਲ ਨੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨਹਮ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ – ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ – ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਦਖਾਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸਟੀ, ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਨਨਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੇਗੀ ਨਜਵਂੇ ਨਕ; ਿਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਿਲਾਨ (ਿਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵਹਲੇ ਸਮਂੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦੇ 
ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ), ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ, ਨਸਟੀ ਦੀ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡਾ ਬਜਟ।

ਕਾਉਸਂਲ ਨਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਬਹਤਰ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਿਰਕ ਨਵੱਚ ਰਹੋ!

ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ 
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਂੈਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 
ਈਮੇਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਸਬਸਕ੍ਾਈਬ ਕਰੋ।

ਕਾਉਸਂਲ ਦੇ ਵੈਬ ਿੋਰਟਲ 
brampton.ca 'ਤੇ ਸਾਡੇ 
ਸਨਫਆਂ 'ਤੇ ਜਾਓ – “Community 
Update” (ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਅਿਡੇਟ) 
ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਾਈਬ 
ਕਰੋ!
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