
 

 

 

19 ਦਸੰਬਰ, 2018                     

 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਦੀਆ ਂਸਨਯਕੁਤੀਆਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਸਦੱਤਾ 
 

ਸਸਟੀ ਨੇ ਨਾਗਸਰਕ-ਅਧਾਸਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਟੇੀਆ,ਂ ਸਨਰਣਾਇਕ ਕਮਟੇੀਆ,ਂ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤ ੇਸਬੰਸਧਤ 
ਸਨਯਕੁਤੀਆ ਂਲਈ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਸੱਦਾ ਸਦੱਤਾ 

 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸੱਦਾ ਸਦੱਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਹਰ ਦ ੇਫੈਸਸਲਆਂ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ – 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਦੀ ਕਾਉਂਸਸਲ ਆਫ ਦ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (Council of the Corporation) ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜੀਆਂ 
ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਉਂਸਸਲ ਦੀ 2018-2022 ਟਰਮ ਲਈ ਸ ੰਨ ਸਨਯੁਕਤੀਆਂ ਸਿੱਚ ਇਛੁੱ ਕ ਹਨ। ਇਹ ਟਰਮ ਨਿੰਬਰ 2022 ਸਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਿੇਗੀ, ਜਾਂ 
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਉੱਤਰਾਸਧਕਾਰੀ ਸਨਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।  
 

ਸਸਟੀ ਨ ੰ  ਹੇਠਾਂ ਸਦੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਗਸਰਕ-ਅਧਾਸਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਡਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ), ਸਨਰਣਾਇਕ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐਡਜੁਡੀਕੇਸਟਿ 

ਕਮੇਟੀਆਂ), ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐਡਸਮਸਨਸਟਰੇਸਟਿ ਟਰਾਇਸਬਉਨਲਸ) ਅਤੇ ਸਬੰਸਧਤ ਸਨਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 

 

ਨਾਗਸਰਕ-ਅਧਾਸਰਤ ਐਡਿਾਈਜਰੀ ਕਮਟੇੀਆ ਂ

 ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ (ਐਕਸੈਸੀਸਬਸਲਟੀ) ਐਡਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ 
 ਉਮਰ-ਅਨੁਕ ਸਲਤ (Age-friendly) ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਡਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਇਸ ਸਿੱਚ ਸਤੰਨ ਬਾਲਗਾਂ (55+) ਅਤੇ 15-24 ਉਮਰ ਦ ੇਸਤੰਨ 

ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) 

 ਬਰੈਂਪਟਨ  ਾਈਚਾਰਕ ਸੁਰੱਸਖਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਸੇਫਟੀ ਐਡਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ) (ਇਸ ਸਿੱਚ ਚਾਰ ਨਾਗਸਰਕ 

ਨੁਮਾਇੰਸਦਆਂ ਦੀ ਸਸਟੀ ਦ ੇਹਰੇਕ ਚਾਰ ਸਹੱਸਸਆਂ ਸਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਹਾਈਿੇ 410 (Highway 410) ਅਤੇ ਕਿੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen 

Street) ਿੱਲੋਂ  ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)  

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬੋਰਡ 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਕ ਲ ਟਰੈਸਫਕ ਸੁਰੱਸਖਆ ਕਾਉਂਸਸਲ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਕ ਲ ਟਰੈਸਫਕ ਸੇਫਟੀ ਕਾਉਂਸਸਲ) 

 ਸਾਈਕਸਲੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਸਾਈਕਸਲੰਗ ਐਡਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ)  
 ਿਾਤਾਰਿਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਿਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਡਿਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ)  
 ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਕਮੇਟੀ 

 

ਸਨਰਣਾਇਕ ਕਮਟੇੀਆ ਂ(ਐਡਜੁਡੀਕਸੇਟਿ ਕਮਟੇੀਆ)ਂ, ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਸ਼ਸ਼ੇ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਐਡਸਮਸਨਸਟਰਸੇਟਿ ਟਰਾਇਸਬਉਨਲਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਯਕੁਤੀਆ ਂ

 ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਔਸਡਟ ਕਮੇਟੀ) (ਸਿੱਤੀ ਸਪਛੋਕੜ ਿਾਲੇ ਸਤੰਨ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਤੱਕ) 
 ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿੱਤੀ ਸਜਾ ਪਰਣਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸਮੀਸਖਆ ਅਫਸਰ (ਐਡਸਮਸਨਸਟਰੇਸਟਿ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਸਸਸਟਮ ਸਕਰੀਸਨੰਗ ਸਰਸਿਉ ਔਸਫਸਰ) 
 ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿੱਤੀ ਸਜਾ ਪਰਣਾਲੀ ਸੁਣਿਾਈ ਸਮੀਸਖਆ ਅਫਸਰ (ਐਡਸਮਸਨਸਟਰੇਸਟਿ ਮੋਨੈਟਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਸਸਸਟਮ ਹੀਅਸਰੰਗ ਸਰਸਿਉ ਔਸਫਸਰ) 



 

 

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਪੀਲ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਪੀਲ ਟਰਾਇਸਬਉਨਲ) 
 ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ (ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ) 
 ਚੋਣ ਅਨੁਪਾਲਣ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਐਸਂ ਔਸਡਟ ਕਮੇਟੀ) (ਸਿਕਲਸਪਕ ਮੈਂਬਰ) 
 ਪਰਾਪਰਟੀ ਸਮਆਰ ਕਮੇਟੀ (ਪਰਾਪਰਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਮੇਟੀ) 

 

ਇਹਨਾਂ ਸਨਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਨਿਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਸਕਸਰਆ  ਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਸਟੀ ਉੱਤੇ ਅਰਥਪ ਰਨ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਣ। 
ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਜੰਮੇਿਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਨਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੌਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ/ਸਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਿਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਸਟੀ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ www.brampton.ca ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ 
ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਹਾਲ ਸਿੱਚ ਸਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਿੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ  ੇਜਣ ਦੀ ਿੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ, ਅਰਜੀਆਂ ਸਿਕਲਸਪਕ ਫੌਰਮੈਟ ਸਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
 

ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ, ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ, 18 ਜਨਿਰੀ, 2019, ਸ਼ਾਮ 4:30 ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਸਸਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਿੱਚ ਈਮੇਲ, ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਮਹਾਂ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। 
 

ਸਜਹਨਾਂ ਸਨਿਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

ਸਸਟੀ ਕਲਰਕਜ ਆਸਫਸ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਟੀ ਹਾਲ 

2 ਿੈਸਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਿੈਸਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ L6Y 4R2 

905-874-2101, cityclerksoffice@brampton.ca     
(City Clerk’s Office, Brampton City Hall 
2 Wellington St W, Brampton, ON L6Y 4R2 
905-874-2101, cityclerksoffice@brampton.ca)    
 

ਹਿਾਲਾ 
 

“ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਾਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਨਾਗਸਰਕ ਸਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ ਸਚਤ ਫੈਸਲੇ 
ਸਸਰਫ ਸਨਿਾਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰ ਿ ਹਨ – ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਨਾਗਸਰਕ-ਅਧਾਸਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਨਰਣਾਇਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ 
ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਸਧਤ ਸਨਯੁਕਤੀਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪ ਰਨ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਸਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”  
 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਸਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੱਡਾ ਸਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ  ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ  ਾਈਚਾਰੇ ਸਿੱਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤ ੇਸਿਸਿਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਿੱਖਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਿੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸਿਸ਼ਿ-ਸਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਂਦ ੇਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿੱਚ ਸਸਥਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇੱਥ ੇਰਸਹਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਿੱਚ ਮਾਣ  ਰਦ ੇਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਹਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸ  ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
mailto:cityclerksoffice@brampton.ca
mailto:cityclerksoffice@brampton.ca
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 
ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਸਨਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਸਜਕ ਕਸਮਉਸਨਕੇਸ਼ਨ  

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
    

 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

