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ਕਾਰਜਕਰਮ
ਜੂਨ 
ਸੈਲੀਬੈ੍ੈਂਪਟਨ (CeleBrampton)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਜੂਨ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤਂੋ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ (Downtown Brampton)

ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Farmers’ Market)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜੂਨ - 7 ਅਕਤੂਬਰ 
ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਂੋ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ (Downtown Brampton)

ਮਾਉੈਂਟ ਪਲੈਜੈੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Market)

ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਜੂਨ – 5 ਅਕਤੂਬਰ  
ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਂੋ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਜੁਲਾਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ

1 ਜੁਲਾਈ, ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਂੋ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਹਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park)

ਸਸਤੰਬਰ
ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਓਪਨ ਹਾਊਸ (Animal Shelter 
Open House) 
ਅਤੇ ਅਡੌਪਟ-ਏ-ਥੌਨ (Adopt-a-thon)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 16 ਹਸਤੰਬਰ 
475 ਕ੍ਾਇਸਲਰ ਡ੍ਾਈਵ (475 Chrysler Drive)

ਕਲਚਰ ਡੇਜ (Culture Days)

ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 29 ਹਸਤੰਬਰ – ਐਤਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 
ਹਭੰਨ-ਹਭੰਨ ਸਥਾਨ

ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Arts 
Walk of Fame)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਹਸਤੰਬਰ 
ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square)

ਡੋਰਸ ਓਪਨ ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ (Doors Open Brampton)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਹਸਤੰਬਰ 
ਹਭੰਨ-ਹਭੰਨ ਸਥਾਨ

ਅਕਤੂਬਰ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown 
Harvest Market)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ - 4 ਨਵੰਬਰ 
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤਂੋ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ (Downtown Brampton)
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ਹਸਟੀ ਕਾਉਸਂਹਸਲ ਮੀਹਟੰਗਾਂ ਿਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ। ਿੋਰ ਵੇਰਹਵਆਂ ਲਈ, brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਗੇਲ ਮਾਇਲਸ (Gael Miles)   

gmiles_brampton

 ਪੈਟ ਫੋਰਟਟਨੀ (Pat Fortini) ਕਾਉਸਂਲਰ    
pat_fortini



ਤੁਸੀਂ ਿਕਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰਾਂ (ਿਟ� ੱ ਪਾਂ) ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ ਜਾਂ 
ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ-ਯੋਗ ਟੂਟੀਆਂ ਲਗਾਓ। ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਫਕਸਚਰ 
ਨੰੂ ਘੱਟ-ਪ� ਵਾਹ ਵਾਲੇ ਿਫਕਸਚਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲੋ। 

ਿਰਿਫਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਰਤੋ

ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਨੰੂ ਪਤਝੜ/ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ 21 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਸੰਤ/ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ 
25 ਿਡਗਰੀ 'ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਲਾਅਨ ਿਵੱਚ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਤਰਨਾਂ ਛੱ�ਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟੱੁਟ 
ਕੇ ਿਡੱਗਣ ਿਦਓ। ਇਹ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?

ਪੀਲ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਿਦਵਸ ਨੰੂ 1.5 ਿਮਲੀਅਨ ਟ� ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (ਿਟ� ੱ ਪਾਂ) ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚਂੋ 20 ਪ� ਤੀਸ਼ਤ ਦੋ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹਨ।    

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਂੋਕਾਰ ਹੈ। ਵੱਧ 
ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਿਫਕਸਚਰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਰਿਫਲ ਕਰਨ ਯੋਗ (ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਯੋਗ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਰਤਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਅਤੇ 
ਲਾਗਤ-ਪ� ਭਾਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਡਗਰੀ 'ਤੇ ਸਮਾਯੋਿਜਤ 
ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗ� ਿਹ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੋਗੇ।  

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਤਰਨਾਂ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਉਹ 
ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਡਹਾਈਡ� ੇ ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਮੱਟੀ 
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਿੇ੍ਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਟਵੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਕੈਨੇਡਾ 150 ਕਟਮਉਟਨਟੀ ਇੰਫਰਾਿਟਰਿ ਕਚਰ ਪਰਿੋਗਰਾਮ (Canada 150 Community Infrastructure 

Program) ਦੇ ਿਟਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਟਿਟੀ ਪੂਰੇ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਕੁਿ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਿ ੇਲਾਂ ਟਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰ ਟਰਹਾ 
ਹੈ। 

ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8 ਟਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿੁਧਾਰਾਂ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਨਾਿਟਮਿ ਪਾਰਕ (Nasmith Park), ਟਹਲਡੇਲ ਪਾਰਕ ਐਨ. (Hilldale Park N), ਕਰਿ ੀਿਂੈਟ ਟਹਲ 
ਪਾਰਕ (Crescent Hill Park), ਗਰਿ ੀਨਮਾਊਟਂ ਪਾਰਕ ਐਨ. (Greenmount Park N) ਅਤੇ ਪਰਿੋ ਫੈਿਰਿ 
ਲੇਕ ਈਿਟ (Professor’s Lake East) ਨੰੂ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਟਚਆਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਟਵੱਚ 
ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਧਆਨ ਕਂੇਦਟਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਟਲਆ ਜਾਏਗਾ  

ਟਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਟਫਟਨੈਿ ਟਰਿ ੇਲ (Chinguacousy Park Fitness Trail), ਪਰਿੋ ਫੈਿਰਿ ਲੇਕ ਟਫਟਨੈਿ ਟਰਿ ੇਲ 
(Professor’s Lake Fitness Trail), ਟਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਿੇਨੋਪੈਿ ਮੈਮੋਰੀਅਲ (Chinguacousy 

Park Cenotaph Memorial) ਟਵਖੇ ਬਾਹਰੀ ਫੈਟਿਟਲਟੀ ਦਾ ਟਵਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

• ਕਾਿਲਮੋਰ ਪਾਰਕ ਨੌਰਿ (Castlemore Park North) ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ 
ਵਾਟਲਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਿੁਟਵਧਾਜਨਕ ਪਹੰੁਚ ਟਵੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ  

ਿੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਿ ੇਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ ਲਈ,  
www.brampton.ca/parks ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਬਂੈ੍ਪਿਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਟਸਿੀ
ਬਰਿਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਯੂਨੀਵਰਟਿਟੀ ਟਲਆਉਣ ਦੀ ਪਰਿ ਟਕਟਰਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਨਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਟਜਹੇ ਹੀ, ਿੂਬੇ ਨੇ ਪਰਿਗਟ ਕੀਤਾ 
ਟਕ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟਵੱਚ ਟਰਏਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਟਿਟੀ (Ryerson 

University) ਨੇ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਨਵੀਂ ਫੈਟਿਟਲਟੀ ਿਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹ ਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਿੂਬਾ ਆਪਣੇ 
ਪਰਿਿਤਾਵ ਟਵੱਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਟਨਆਂ ਟਵੱਚ ਟਰਏਰਿਨ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਮਲ 
ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਟਿਟੀ ਇੱਕ ਅਟਜਹਾ ਟਵਲੱਖਣ ਕਂੇਦਰ ਟਵਕਟਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਏਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਟਿਟੀ, ਿੂਬੇ ਅਤੇ 
ਿਾਰੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਟਿੱਟਖਆ ਨੰੂ ਨਵੀਨਤਾ 
ਅਤੇ ਿਟਹਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ - ਕੁਿ ਅਟਜਹਾ ਜੋ ਟਕਿੇ ਪਰੰਪਟਰਕ ਯੂਨੀਵਰਟਿਟੀ ਕਂੈਪਿ ਤਂੋ ਵਧ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਅਿੀਂ ਅਜੇ 
ਵੀ ਅਰੰਟਭਕ ਚਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੇਰਟਵਆਂ ਲਈ ਟਧਆਨ ਰੱਖੋ। 

ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਟਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ

2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਨੇ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟਵੱਚ 2,400 ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਟਵੱਚ 
4.8 ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਟਖਆ ਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਟਵੱਚਂੋ ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਨ, ਜੋ ਆਰਟਿਕ ਿਟਿਤੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਗਰਿ ਟਹਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਿਟੇਟਟਿਟਟਕਿ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ $2 
ਟਬਲੀਅਨ ਦਾ ਟਨਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2016 ਟਵੱਚ ਕੱੁਲ ਉਿਾਰੀ ਮੱੁਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਟਵੱਚ ਿੱਤਵਂੇ ਿਿਾਨ ‘ਤੇ ਿੀ। 
ਔਿਤਨ, ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਹਰ ਿਾਲ ਲਗਭਗ 240 ਨਵਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵਟਵਧ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਆਰਟਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਨੇ ਉੱਚ ਟਵਕਾਿ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਬੰਧੀ 
ਿੈਕਟਰਾਂ ਨੰੂ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿਦੇ ਇਕੋਨੋਟਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮਂੈਟ (Economic Development) 
ਟਦਰਿ ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ (ਵਾਟਰਲੂ ਤਂੋ ਟੋਰਂੋਟੋ ਤੱਕ) ਦੇ ਮੱਧ ਟਵੱਚ ਿਾਡਾ ਿਿਾਨ 
ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਟਿਟੀ ਵਰਗੇ ਨਵਂੇ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰਧੀ ਟਨਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਰਿਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 
ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਿ ਅਤੇ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਅਿਰ ਪਵੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਨ-ਅਨੁਕੂਟਲਤ ਟਕਟਰਆਵਾਂ

ਸੰਟਖਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਂੈ੍ਪਿਨ

ਨਵੀਨਤਮ ਜਨਗਣਨਾ ਦਰਿਾਉਦਂੀ ਹੈ ਟਕ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡੇ ਦੇ ਿਭ ਤਂੋ ਵੱਡਡੇ 25 ਸ਼ਟਹਰਾਂ ਟਵੱਚਂੋ ਦੂਜਾ ਿਭ ਤਂੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 2016 ਟਵੱਚ 593,638 ਿੀ, ਜੋਟਕ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ 
ਬਾਅਦ 13.3 ਪਰਿ ਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ। 

ਇਿ ‘ਤੇ ਟਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 47 ਲੋਕ ਪੀਲ (Peel) ਟਵੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਿਦੇ ਹਨ, ਟਜਹਨਾਂ ਟਵੱਚਂੋ 38 ਲੋਕ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ 
ਟਵੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। 

ਦੁਨੀਆਭਰ ਤਂੋ ਲੋਕ ਇੱਿੇ ਰਟਹਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪੱਧਰ ਿਾਡੇ ਸ਼ਟਹਰ ਟਵੱਚ ਟੀਚਾ 
ਆਧਾਟਰਤ ਟਨਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਿ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਡੇਟਾ ਟਕਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਟਿਟੀ ਨੰੂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਕ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਕਉ,ਂ ਟਕੱਿੇ ਅਤੇ ਕਦਂੋ ਟਵਕਾਿ ਕਰੇਗਾ, ਇਿ ਬਾਰੇ ਫੈਿਲੇ ਟਕਿ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ। ਇਹ ਿਾਡੇ ਭਟਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣ ਲਈ ਟਤਆਰ ਰਹੋ  
ਵੈਟ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ (Wet’ n’ Wild) ਕੈਨੇਡਾ ਟਵੱਚ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪਟਹਲਾ ਿਿਾਨ ਇੱਿੇ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਹੈ! 
ਇਹ ਗਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਿੀਮ ਵਾਲਾ ਿਟਂੈਡ-ਅਲੋਨ, 45-ਏਕੜ ਦਾ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਇਿ ਗਰਮੀ ਖੱੁਲ੍ਹ ਣ ਲਈ ਟਤਆਰ ਹੈ। 
ਮਟਹਮਾਨ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਟਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਨਵੀਆਂ ਵਾਟਰ ਿਲਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਆਿ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਿ ਨਵੀਆਂ ਿਲਾਈਡਾਂ ਿਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਲੰਮੀਆਂ, ਿਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟਹਲੀਆਂ 
ਿਲਾਈਡਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖ਼ਾਿ ਹਨ। ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਟਵਸ਼ਾਲ ਉਲਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਬਾਲਟੀ, ਇੱਕ 
ਰੋਮਾਂਚਕ ਟਪਆਲਾ (ਬਾਊਲ) ਵਾਟਰ ਿਲਾਈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋ ਮੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹ ਵੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ, ਉੱਚ-ਗਤੀ 
ਵਾਲੀ ਮੈਟ-ਰਾਈਟਡੰਗ ਿਲਾਈਡ, ਇੱਕ ਲਗਭਗ-ਖੜ੍ਹ ਵਂੇ ਪਾੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿ ੀਫਾਲ ਅਤੇ ਬੱਟਚਆਂ ਲਈ ਵਾਟਰ ਫਨ 
ਵਾਲੇ ਵੈਟ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਜੂਨੀਅਰ (Wet’ n’ Wild Junior) ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੇ਼ ਕਰਾਏਗੀ। ਿਿਾਨ: 
7855 ਟਫੰਚ ਅਵੈਟਨਉ ਡਬਲਯੂ, ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ (7855 Finch Ave W, Brampton)।  

ਗਰਮੀ ਲਈ ਟਤਆਰ ਰਹੋ 

ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਟਕ ਬੱਟਚਆਂ ਨੰੂ ਇਿ ਗਰਮੀ ਟਕਵਂੇ ਟਵਅਿਤ ਰੱਟਖਆ ਜਾਏ? ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਂ ਵਾਲੇ 
ਬੱਟਚਆਂ ਲਈ ਰੇਕਰਿ ੀਏਸ਼ਨ ਿਂੈਟਰ (Recreation Centres) ਦੇ ਟਕਿੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਟਦਨ ਦੇ ਕਂੈਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 
ਕਂੈਪ ਟਵੱਚ ਹਹੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਟਵਟਗਆਨ, ਗਟਣਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਖ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾ, ਡਾਂਿ ਜਾਂ 
ਿੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਟਭਆਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ 
ਿਕਦੇ ਹਨ। ਕਂੈਪ ਇੱਕ-ਹਫਤੇ ਦੇ ਿੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ 
ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਂੈਪ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਂੈਪ ਿਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਮਾਮੂਲੀ 
ਫੀਿ ਦੇ ਕੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਟਦਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੂਚੀ ਲਈ ਬਿੰਤ 
ਰੱੁਤ/ਗਰਮੀ 2017 ਦੀ ਰੇਕਰਿ ੀਏਸ਼ਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਗਾਈਡ (Recreation Program Guide) ਦੇਖੋ ਅਤੇ 
ਔਨਲਾਈਨ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿਿਾਨਕ ਰੇਕਰਿ ੀਏਸ਼ਨ ਿਂੈਟਰ ਟਵਖੇ ਜਾ ਕੇ ਿਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ। ਅਟਜਹਾ ਕਂੈਪ ਲੱਭਣ 
ਲਈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਹੀ ਹੋਵੇ, www.brampton.ca/recreationsearch ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ 
ਟਨੱਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰੇਕਰਿ ੀਏਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਬਣਾਓ।   

ਜੇਕਰ ਕਂੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਟਿਟੀ ਟਵੱਚ ਡਰਿ ੌ ਪ-ਇਨ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਟਬਲਕੱੁਲ ਤਾਜ਼ਾ 
ਕਾਰਜ ਿੂਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,  
www.brampton.ca/dropinfilter ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

ਤੁਸੀਂ ਿਕਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰਾਂ (ਿਟ� ੱ ਪਾਂ) ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ ਜਾਂ 
ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ-ਯੋਗ ਟੂਟੀਆਂ ਲਗਾਓ। ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਫਕਸਚਰ 
ਨੰੂ ਘੱਟ-ਪ� ਵਾਹ ਵਾਲੇ ਿਫਕਸਚਰਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲੋ। 

ਿਰਿਫਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਰਤੋ

ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਨੰੂ ਪਤਝੜ/ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ 21 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਸੰਤ/ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੱੁਤ ਿਵੱਚ 
25 ਿਡਗਰੀ 'ਤੇ ਸੈਟ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਲਾਅਨ ਿਵੱਚ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਤਰਨਾਂ ਛੱ�ਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟੱੁਟ 
ਕੇ ਿਡੱਗਣ ਿਦਓ। ਇਹ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?

ਪੀਲ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਿਦਵਸ ਨੰੂ 1.5 ਿਮਲੀਅਨ ਟ� ਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (ਿਟ� ੱ ਪਾਂ) ਲੱਗਦੇ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚਂੋ 20 ਪ� ਤੀਸ਼ਤ ਦੋ ਿਕਲੋਮੀਟਰ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹਨ।    

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਂੋਕਾਰ ਹੈ। ਵੱਧ 
ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਿਫਕਸਚਰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਰਿਫਲ ਕਰਨ ਯੋਗ (ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਯੋਗ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਰਤਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ-ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਅਤੇ 
ਲਾਗਤ-ਪ� ਭਾਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 

ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵਾਲੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿਡਗਰੀ 'ਤੇ ਸਮਾਯੋਿਜਤ 
ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗ� ਿਹ ਦੀ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੋਗੇ।  

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਤਰਨਾਂ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਉਹ 
ਜਲਦੀ ਹੀ ਿਡਹਾਈਡ� ੇ ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਮੱਟੀ 
ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਿਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ www.brampton.ca/ecopledge ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਟਫਰ ਆਪਣੇ ਦੋਿਤਾਂ, ਪਟਰਵਾਰ, ਕਲਾਿ ਦੇ ਿਟਹਪਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟਹਕਰਮੀਆਂ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਟਦਓ!

ਲੋਕ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਊਰਜਾ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਰਟਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ - ਇਹ ਛੇ ਟੀਚਾ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਟਜਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਟੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟਵੱਚ, ਵੱਧ ਿਟਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਟਧਆਨ ਕਂੇਦਟਰਤ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਟਕਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰ 
ਿਕਦੇ ਹੋ/

ਬਂੈ੍ਪਿਨ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਟਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ  
ਟਪਛਲੇ 15 ਿਾਲਾਂ ਤਂੋ, ਟਿਟੀ ਨੇ 160 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਦੀ ਟਵੱਚ 30,000 ਰੱੁਖ, 250,000 ਿਾੜੀਆਂ ਅਤੇ 
150,000 ਫੱੁਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਇਿ ਿਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਟਕਉਡਂਟਕ ਟਿਟੀ 
ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਐਪਲ ਵੈਲੇ ਵੇ (Apple Valley Way), ਲੌਡਰੇਲਕਰੈਿਟ ਪਾਰਕ (Laurelcrest 

Park) ਅਤੇ ਗਾਰਡਨਬਰੂਕ ਟਰਿ ੇਲ (Gardenbrooke Trail) ਟਵੱਚ 1,300 ਰੱੁਖ ਅਤੇ 10,000 ਿਾੜੀਆਂ 
ਲਗਾਉਣਗੇ – ਕੱੁਲ ਖੇਤਰ 17 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿੋਗਰਾਮ ਨਵਂੇ ਜੰਗਲੀ ਟਨਵਾਿ ਿਿਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ 
ਵਾਿੇ ਟਵੱਚ ਿੋਧ ਕਰਕੇ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਟਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੋਧ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਦੀਆਂ 
ਨੰੂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਪਰਿ ਟਕਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਿਮੂਹਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਟਰਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ  

ਟਿਟੀ ਦੇ ਕੁਿ ਉਪ-ਟਨਯਮ ਹਨ, ਜੋ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਟਜਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਿੁਰੱਟਖਅਤ ਰੱਖਣ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਇਿ ਗਰਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਿ ਤਤਕਾਲੀ ਿੁਿਾਅ ਟਦੱਡਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਨੰੂ 20 ਿਂੈ.ਮੀ. (8 ਇੰਚ) ਤੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਇਿਤਂੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅਨ ਨੰੂ ਪਰਿ ਬੰਟਧਤ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ  ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 

• ਗਲੀ ਟਵੱਚ ਪਾਰਟਕੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਟਤੰਨ ਘੰਟਟਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਦ ਤੁਿੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ 
ਟਪਛਲੇ ਟਵਹੜੇ ਟਵੱਚ ਆਪਣੇ ਪਟਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਿਤਾਂ ਨੰੂ ਗਰਮੀਆਂ ਟਵੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਗਲੀ ਟਵੱਚ 
ਪਾਰਟਕੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪਰਟਮਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਟਤੰਨ ਘੰਟਟਆਂ ਤਂੋ ਵੱਧ ਅਤੇ ਦੁਪਟਹਰ 
ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਗਲੀ ਟਵੱਚ ਪਾਰਟਕੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟਦੰਦਾ ਹੈ।   
 ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ Pingstreet (ਟਪੰਗਿਟਰਿ ੀਟ) ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਟਦਓ।

• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਟਨਸ਼ਟਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਟਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕਾਰਟ ਟਕੱਿੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ? ਤੁਿੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਗਰਾਜ ਟਵੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਿਾਈਡ 
ਵਾਲੇ ਟਵਹੜੇ ਜਾਂ ਟਪਛਲੇ ਟਵਹੜੇ ਟਵੱਚ ਰੱਖ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਿਾਹਮਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕਾਰਟਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਿੀਂ 
ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਨੰੂ ਿੋਹਣਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।
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ਕਾਰਜਕਰਮ
ਜੂਨ 
ਸੈਲੀਬੈ੍ੈਂਪਟਨ (CeleBrampton)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 10 ਜੂਨ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤਂੋ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ (Downtown Brampton)

ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Farmers’ Market)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਜੂਨ - 7 ਅਕਤੂਬਰ 
ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤਂੋ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ (Downtown Brampton)

ਮਾਉੈਂਟ ਪਲੈਜੈੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Market)

ਵੀਰਵਾਰ, 22 ਜੂਨ – 5 ਅਕਤੂਬਰ  
ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਂੋ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਜੁਲਾਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ

1 ਜੁਲਾਈ, ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤਂੋ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਹਚੰਗਕੂਜੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park)

ਸਸਤੰਬਰ
ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਓਪਨ ਹਾਊਸ (Animal Shelter 
Open House) 
ਅਤੇ ਅਡੌਪਟ-ਏ-ਥੌਨ (Adopt-a-thon)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 16 ਹਸਤੰਬਰ 
475 ਕ੍ਾਇਸਲਰ ਡ੍ਾਈਵ (475 Chrysler Drive)

ਕਲਚਰ ਡੇਜ (Culture Days)

ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 29 ਹਸਤੰਬਰ – ਐਤਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 
ਹਭੰਨ-ਹਭੰਨ ਸਥਾਨ

ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ ਆਰਟਸ ਵਾਕ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton Arts 
Walk of Fame)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਹਸਤੰਬਰ 
ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ (Garden Square)

ਡੋਰਸ ਓਪਨ ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ (Doors Open Brampton)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 30 ਹਸਤੰਬਰ 
ਹਭੰਨ-ਹਭੰਨ ਸਥਾਨ

ਅਕਤੂਬਰ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown 
Harvest Market)

ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ - 4 ਨਵੰਬਰ 
ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤਂੋ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ (Downtown Brampton)
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ਹਸਟੀ ਕਾਉਸਂਹਸਲ ਮੀਹਟੰਗਾਂ ਿਰੇਕ ਦੂਜੇ ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ। ਿੋਰ ਵੇਰਹਵਆਂ ਲਈ, brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਪੈਟ ਫੋਰਟਟਨੀ (Pat Fortini)  

ਟਿਟੀ ਕਾਉਿਂਲਰ (City Councillor) 

ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8

ਗੇਲ ਮਾਇਲਿ (Gael Miles)

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਿਂਲਰ (Regional 

Councillor) 
ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8

 ਗੇਲ ਮਾਇਲਿ (Gael Miles)   

gmiles_brampton

 ਪੈਟ ਫੋਰਟਟਨੀ (Pat Fortini) ਕਾਉਿਂਲਰ    
pat_fortini

ਗੇਲ ਮਾਇਲਿ (Gael Miles)

905.874.2671 

gael.miles@brampton.ca

ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਹਾਇਕ:
ਅੰਜਨ ਿੋਹੀ (Anjan Sohi) 

905.874.5949 

anjan.sohi@brampton.ca

ਪੈਟ ਫੋਰਟਟਨੀ (Pat Fortini)

ਟੈਲੀਫੋਨ: 905.874.2611  C: 416.806.0708 

pat.fortini@brampton.ca

ਇਨਟਗਰਿਡ ਜਗਟੂ (Ingrid Jagtoo)

905.874.2607 

ingrid.jagtoo@brampton.ca

ਕਾਉਸਂਲਰ ਫੋਰਟਿਨੀ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਾਰੀਆਂ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਟਹਰ ਹੈ। 
ਭਾਵਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰੇਕਰਿ ੀਏਸ਼ਨ, ਕਲਾ, ਿੱਟਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ, ਅਿੀਂ ਿਭ ਕੰਮਾਂ 
ਟਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।   

ਇਿ ਿੀਜਨ, ਿੜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਟਾਫ ਕਈ ਬਹਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਟਤਆਰੀ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ, ਟਜਹਨਾਂ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਗਲੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪੁਨਰ ਟਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਦਲੀ, ਪੁਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਿੜਕ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਟਵਛਾਉਣਾ, 
ਚੌਰਾਹੇ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਿ ੈ ਟਫਕ ਟਿਗਨਲ। ਟਿਟੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਟਰਆਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੱਧ 
ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਟਵਖੇ ਉਪਕਰਨ ਨੰੂ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ।  

ਪੂਰੇ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਇਿ ਗਰਮੀ, ਟਿਟੀ  6,500 ਤਂੋ ਵੱਧ ਰੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਏਗਾ, ਜੋ ਆਈਿ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ 
ਐਮਰਾਲਡ ਐਸ਼ ਬੋਰਰ (Emerald Ash Borer) ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਿਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਿਟਾਫ 
ਪਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟਵੱਚ, ਬੋਲੇਵਾਰਡਿ ਟਵੱਚ, ਫੱੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਕਆਰੀਆਂ ਿਮੇਤ, ਗੰਦਗੀ ਨੰੂ ਿਾਫ ਕਰਨ, ਮਲਬੇ, 
ਖੱਬਲ ਘਾਹ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਬੋਹਲ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।

ਮਂੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਨਰੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਂੈ ਟਕਿੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਿਮੱਟਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਟਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਮਲਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਟਕਿੇ ਵੀ ਿਮਂੇ ਬੇਟਿਿਕ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।   

ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੀਆ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ,

ਪੈਟ

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਮਾਇਲਸ (Miles) ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਿਾਨੰੂ ਖ਼ਾਿ ਬਣਾਉਦਂੀਆਂ 
ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 150ਵਂੇ ਿਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ: ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਟਤਓਹਾਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਰੈਿਟੋਰਂੈਟ ਅਤੇ ਿੱਟਭਆਚਾਰਕ 
ਗੰੂਜ। 

80 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਡੱਕੁਆਰਟਰ, ਆਕਰਸ਼ਕ 290 ਨਵਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਟਪਛਲੇ ਿਾਲ $2 ਟਬਲੀਅਨ ਦਾ ਉਿਾਰੀ 
ਟਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਟਹਰੀ ਕਂੇਦਰ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਟਹਰ ਵੱਧ ਆਰਟਿਕ ਿਫਲਤਾ ਲਈ ਆਧੁਟਨਕ ਬਣ 
ਟਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ।

ਮਂੈ ਿਮਿਦੀ ਹਾਂ ਟਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਟਰਿ ੈ ਟਫਕ ਿੁਰੱਟਖਆ ਮੱੁਟਦਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿੂਚੀ ਟਵੱਚ ਿਭ ਤਂੋ ਉੱਤਤੇ ਹਨ। ਿੁਰੱਟਖਅਤ 
ਗਵਾਂਢ ਉਦਂੋ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦਂੋ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਿਮੱਟਿਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪੁਟਲਿ ਅਤੇ ਟਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢ ਮੀਟਟੰਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਮੈਨੰੂ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਿੰੁਦਰਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਵਾਰਡ 8 ਟਵੱਚ ਬੋਲੇਵਾਰਡਿ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਟਫਕਰਮੰਦ 
ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ, ਮਂੈ ਿਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਕਆਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਹ-ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ 
ਨੰੂ ਆਕਰਟਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਿੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਟਹਰ ਟਵੱਚ ਵੱਡਡੇ ਚੌਰਾਟਹਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਫੱੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਕਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱੁਖ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। 

ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਵੱਡਾ ਿੋਚ ਟਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਿਂਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੈਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿ ਤੀਟਨਧਤਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ 
ਟਕਉਡਂਟਕ ਅਿੀਂ ਭਟਵੱਖ ਲਈ ਟਤਆਰ ਹਾਂ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੱੁਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, 

ਗੇਲ

ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ
ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day), ਦੀਵਾਲੀ (Diwali), ਨਵਂੇ ਿਾਲ ਤਂੋ ਪਟਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (New Year’s Eve) ਜਾਂ ਟਵਕਟੋਰੀਆ ਡੇ 
(Victoria Day) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਦੇਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:  

ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿ ਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਟਿਰਫ ਛੋਟੀ-ਰਂੇਜ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੋ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਟਤੰਨ ਮੀਟਰ (10 ਫੱੁਟ) ਤਂੋ ਘੱਟ 
ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਟਜਵਂੇ ਅਨਾਰ, ਚੱਕਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਕਰ, ਫੁਲਿੜੀਆਂ)।

ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਲੰਮੀ-ਰਂੇਜ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪਟਾਟਕਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਹ, ਜੋ ਟਤੰਨ ਮੀਟਰ ਤਂੋ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। 

ਿੁਰੱਟਖਆ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਾਟਕਆਂ ਨੰੂ ਬੁਿਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਡਟੇਨਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ
• ਪਟਾਟਖਆਂ ਨੰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਿਾਂ ਟਵੱਚ ਫੜ੍ਹ  ਕੇ ਨਾ ਚਲਾਓ ਜਾਂ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਟਾਟਖਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਫੜ੍ਹੋ , ਟਿਵਾਏ ਫੁਲਿੜੀਆਂ ਦੇ
• ਫੁਲਿੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਟਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਕੰਡਟੇਨਰ ਟਵੱਚ ਪਾ ਟਦਓ 
• ਿਾਰੇ ਪਟਾਟਖਆਂ ਦਾ ਟਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਟਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਟਦਓ 

ਮੇਅਰ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਿ ਹੈ। ਿਾਡਾ ਟਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 9ਵਾਂ ਿਭ ਤਂੋ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਟਹਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਟੋਰਂੋਟੋ-ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ-ਵਾਟਰਲੂ ਖੇਤਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ 
(Toronto-Brampton-Waterloo Region Innovation Super Corridor) 
‘ਤੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕਂੇਦਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਟਕ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਟਵੱਚ ਦੂਜਾ ਿਭ ਤਂੋ ਵੱਡਾ ਉੱਚ 
ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਕਲਿਟਰ ਹੈ।  ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਡਂਟਿਲ ਭਟਵੱਖ ਲਈ ਟਤਆਰ ਸ਼ਟਹਰ ਦਾ ਟਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ 
ਟਧਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਟਵੱਚ ਹੀ ਿਾਡੀ 2016-2018 ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ 
ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਟਮਲੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਟਜਹੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਟਹਰ ਵੱਲ ਵਧਾਉਣ ਟਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, 
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਟਧਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਿਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋਵੇ:

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਬੰਧੀ ਟਦਰਿ ਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਟਿਹਤ ਿਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਟਿਟੀ, ਖੇਤਰੀ ਿਬੰਧ, ਸ਼ਟਹਰੀ ਕਂੇਦਰ ਅਤੇ ਟਰਵਰਵਾਕ। 

ਿਾਨੰੂ ਿਚਮੱੁਚ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਾਡੇ ਲੋਕ ਹਨ; ਿਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਟਿੱਟਖਅਤ ਹੈ, ਟਜਿਦੀ ਿੂਬਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਟਖਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਟਮਲ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਟਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਮਰੱਿਾ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੇ 
ਪਰਿ ਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟਨਵਾਿੀਆਂ ਤਂੋ ਹੋਰ ਰਾਇ ਪਰਿ ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਟਕਟਰਆਸ਼ੀਲ 
ਨਾਗਟਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਿਾਨਕ ਕਾਉਿਂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਿੁਿਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਆਪਣੀ ਿਿਾਨਕ ਿਰਕਾਰ ਟਵੱਚ, 
ਆਪਣੇ ਿਿਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟਵੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਿਾਨਕ ਮੱੁਟਦਆਂ ਦੇ ਪਰਿ ਤੀ ਟਕਟਰਆਸ਼ੀਲ ਬਣੋ। ਅਿੀਂ ਬਰਿੈ ਂਪਟਨ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਟਮਲ ਕੇ ਅਿੀਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਟਲਆ ਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਟਿਟੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਟਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 150ਵਂੇ ਿਾਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਿਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, 
ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੰੁਮਣ-ਟਫਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ 
ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਹਾਂ।  Brampton.ca/canada150 

‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲੱਡਭੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਿੂਚੀ ਬਣਾਓ।


