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ਬਜਟ 2017: ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵਖੇਣ ਸ਼ਰੁ।ੂ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਫਰੋਿ ਲਈ ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸ਼ਾਿਲ ਹਵੋੋ। 
ਤਹੁਾਡਾ ਸ਼ਮਹਰ। ਤਹੁਾਡ ੇਟਕੈਸ ਡਾਲਰ। ਸ਼ਾਿਲ ਹਵੋ।ੋ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਮਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਜਟ (Budget) 2017 ਪਰਮਕਮਰਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਰਤੀ ਮਸਟੀ ਦੀ 
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਪਰਮਕਮਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਿੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
ਮਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਮਕਮਰਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਦੱਸਣ ਮਕ ਮਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੰੂ ਮਕਹੜੇ ਕੰਿਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।  
 

ਪਰਮਕਮਰਆ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: 

 

ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਫਰੋਿ 

ਇਸ ਸਾਲ, ਮਸਟੀ ਮਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਸਟੀ ਹਾਲ ਮਵਖੇ ਸ਼ਾਿ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਫੋਰਿ ਮਵੱਚ ਆਉਣ 
ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 
 
ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ 

online survey (ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ) ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਮਿਆ ਹੈ। ਮਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰਤੀਮਕਮਰਆ ਦੇਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਿਾ।  
 

ਬਜਟ ਕਿਟੇੀ ਅਤ ੇਕਾਉਂਸਲ ਿੀਮਟੰਿਾਂ 
ਹਿੇਸ਼ਾ ਵਾਂਿ, ਮਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬਜਟ ਿਨਜੂਰੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜਟ ਕਿੇਟੀ ਿੀਮਟੰਿਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਾਉਂਸਲ ਿੀਮਟੰਿ ਮਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਲਈ 
ਸੱਦਾ ਮਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਬਜਟ ਕਿਟੇੀ  
28, 29, 30 ਨਵੰਬਰ 

ਸਵੇਰੇ 9:30 – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 

 

1 ਮਦਸੰਬਰ  

ਦੁਮਪਹਰ ਬਾਅਦ 3 – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 

 

ਬਜਟ 2017 ਿਨਜਰੂੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਉਂਸਲ 

14 ਮਦਸੰਬਰ 

ਸ਼ਾਿ 7-ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹ?ੈ 

http://survey.euro.confirmit.com/wix/1/p1854311551.aspx
http://survey.euro.confirmit.com/wix/1/p1854311551.aspx


 
 

 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਮਕ your tax dollars work (ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਮਕਵੇਂ ਕੰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ), ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਾਪਰਟੀ 
ਟੈਕਸ ਦੀ ਿਣਨਾ ਮਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਮਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ– Budget Toolkit (ਬਜਟ ਟੂਲਮਕੱਟ) 

 

ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਬਜਟ ਪਰਮਕਮਰਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿੱੁਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। 
ਬਜਟ ਪਰਮਕਮਰਆ ਅਤੇ ਿੁੱ ਖ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca/budget 
'ਤੇ ਜਾਓ। ਸਾਨੰੂ Twitter @CityBrampton 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

-30- 
 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਮਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਵਮਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਮਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਮਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਮਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਮਲਆਂ ਨੰੂ ਮਵਹਲੇ ਸਿੇਂ ਦੀਆ ਂਿਤੀਮਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧੁਮਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਮਵੱਚ ਖੋਮਲਿਆ ਮਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਸਮਵਕ ਹੋਸਮਪਟਲ, ਮਵਮਲਅਿ ਓਸਲਰ 
ਹੈਲਥ ਮਸਸਟਿ ਦਾ ਮਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ੇਕਮਿਉਮਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 
 

 

ਿੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ : 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਿਮਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਿੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਮਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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