
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

 

ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਸੀਆ ਂਿ ੰ  ਸੱਦਾ ਰਦੱਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ!ੈ ਹਣੁ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਰਵੱਚ ਬ੍ਸੰਤ/ਸਪਰਰੰਗ ਕਲੀਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹ ੈ

ਸਪਰਰੰਗ ਕਲੀਿਅਪ, ਡੌਂਟ ਬ੍ੀ ਟਰੈਸ਼ੀ! ਮਰੁਹੰਮ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਸਵੀਰਪੰਗ ਪਰਗੋਰਾਮ 1 ਅਪਰਲੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋ ਗਏ ਹਿ। 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ (1 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਬ੍ਰਫ਼ ਦ ੇਰਪਘਲਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਿ ਦ ੇਿਾਲ, ਬ੍ਸੰਤ ਰੱੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤ  ਇਸ ਿਾਲ ਕ ੜੇ ਰਵੱਚ ਵੀ 
ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਮਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਿ ਤੇ ਪਈ ਬ੍ਰਫ਼ ਅਤੇ ਆਈਸ ਹੇਠ ਦਰਬ੍ਆ ਕ ੜਾ ਹੁਣ ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਸਟੀ ਦਾ 
ਅਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਵੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟਸ ਿ ੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਸੰਤ ਰੱੁਤ ਰਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਿ ੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਿ ਰਵੱਚ ਹਰ ਰਕਸੇ 

ਿ ੰ  ਭ ਰਮਕਾ ਰਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਸਪਰਰੰਗ ਕਲੀਿਅਪ (Spring Cleanup): 1 ਤੋਂ 30 ਅਪਰਲੈ ਤੱਕ 

1 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਿਾ ਸਪਰਰੰਗ ਕਲੀਿਅਪ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿ ੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਜ, ਗਵਾਂਢਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਿ ੰ  ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਵ ੈਸੇਵਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਖੁਦ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਲਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦ ੇਰਦਿਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇੱਕ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਫ਼ਾਈ 

ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਿ ਰਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪ ਰੀ ਸ ਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ – ਅਤੇ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਿ ਲਈ – 

brampton.ca/springcleanup ਤ ੇਜਾਓ। 

ਡੌਂਟ ਬ੍ੀ ਟਰੈਸ਼ੀ! (Don’t Be Trashy!) 

ਸਪਰਰੰਗ ਕਲੀਿਅਪ ਦ ੇਸਮਰਥਿ ਰਵੱਚ, ਰਸਟੀ ਆਪਣੀ ਡੌਂਟ ਬ੍ੀ ਟਰੈਸ਼ੀ! ਮੁਰਹੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਰਹੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ ੜੇ ਦ ੇਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤਤਾ 
ਰਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਾ, ਕ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਪਟਾਣ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱਚ ਕ ੜਾ-ਕਰਕਟ ਿ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਿਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਮੁਰਹੰਮ ਰਸਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਰਆ ਭਰਰਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਿਬੱ੍ਧਤਾ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱੁਖੀ ਰਸਹਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਿ 

ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਿ ਤ ੇਕ ੜੇ ਦੇ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਬ੍ਾਰੇ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵੱਚ ਹੈ। ਡੌਂਟ ਬ੍ੀ ਟਰੈਸ਼ੀ! ਮੁਰਹੰਮ ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਰਵੱਚ ਿਾੱਲ 

ਕਲੀਿਅਪ (ਪਤਝੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ) ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। 

ਇਸ ਮੁਰਹੰਮ ਦ ੇਰਹੱਸੇ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਰਸਟੀ ਸਕ ਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕ ੜਾ ਸਫ਼ਾਈ ਚੁਣੌਤੀ (ਰਲਟਰ ਕਲੀਿਅਪ ਚੈਲੇਂਜ) ਦਾ ਸੰਚਾਲਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਹੜੀ ਕਲਾਸ, 
ਅਪਰੈਲ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਰਖਆ ਰਵੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਿੋਟੋਆਂ @BramGrowGreen ਤ ੇਟਵੀਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਰੱੁਖ ਲਗਾਉਣ 

ਦ ੇਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿ ੰ  ਰਜੱਤੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/growgreen ਤ ੇਜਾਓ। 

 

http://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Pages/Parks-Cleanup.aspx
https://twitter.com/bramgrowgreen?lang=en
http://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Welcome.aspx


 

 

ਸਟਰੀਟ ਸਵੀਰਪੰਗ (Street Sweeping) 

ਰਸਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ ਰੀ ਸਰਦੀ ਦ ੇਦੌਰਾਿ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਲਬ੍ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟਰੀਟਸ ਿ ੰ  ਸਾਫ਼ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰੇਗਾ। ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ 

ਮਈ ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਲਈ, brampton.ca/streetsweeping ਤ ੇਜਾਓ। 

ਹਵਾਲਾ 

“ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਕ ਦ ੇਬ੍ੈਂਚ ਤ ੇਕੌਿੀ ਦਾ ਕੱਪ ਛੱਰਡਆ ਹੋਵ ੇਜਾਂ ਰਿਰ ਕਾਰ ਦੀ ਰਖੜਕੀ ਰਵੱਚੋਂ ਰਸਗਰੇਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੱੁਰਟਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਿਾਂ ਿਾਲ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕ ੜਾ 
ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਿ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ  ਮਰਹਸ ਸ ਕਰਿ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ 
ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਰਆਂ ਦੀ ਰਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਿ ੰ  ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਬ੍ਣਾਈਏ ਰਕ ਇਹ ਹਰਰਆ ਭਰਰਆ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ 

ਆਪਣੇ ਕ ੜੇ ਿ ੰ  ਸਬੰ੍ਰਧਤ ਕ ੜੇਦਾਿ ਰਵੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਸੰਤ ਰੱੁਤ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰ੍ਧੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਹਰੇਕ ਿ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਅਤੇ 
ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹਿ।" 

-        ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਿ (Patrick Brown) 
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ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਿ ੰ  Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਿਾਲੋ ਕਰ।ੋ 

 

  

 
 
 
 
  

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ  

ਮੋਰਿਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਿੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਿਟੀ ਐਿਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਿਕੇਸ਼ਿ  

ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ  

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

http://www.brampton.ca/en/residents/Roads/Pages/street-sweeping.aspx
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

