ਬੁੱ ਧਵਾਰ, 2 ਜਨਵਰੀ, 2019

ਬਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਵਵੁੱ ਚ ਭੰ ਗ (ਕੈਨਾਵਬਸ) ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਦਓ
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱ ਛ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਬਰੈਂਪਟਨ
ਵਵੁੱ ਚ ਭੰ ਗ (ਕੈਨਾਵਬਸ) ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੰ ਖੋਲਣ
ਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਰੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵੁੱ ਚ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਵਵਖੇ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਵਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਖਾਸ ਕਾਉਂਵਸਲ ਮੀਵਟੰ ਗ
ਰਾਹੀਂ, ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
brampton.ca/cannabis ਤੇ ਭੰ ਗ ਦੇ ਕਨੰ ਨੀਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ, ਵਰਟੇਲ ਸਟੋਰਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਵਆਂ ਦੀ ਬਹਤ ਸਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੁੱ ਥੇ ਰਝੇਵਵਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਨਯਵਮਤ ਰਪ ਨਾਲ ਅੁੱ ਪਡੇਟ
ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵਦੁੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਫਰਚ
ੈਂ , ਪੰ ਜਾਬੀ, ਵਹੰ ਦੀ, ਉਰਦ, ਤਵਮਲ ਅਤੇ ਗਜਰਾਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਪਲਬਧ):
8 ਜਨਵਰੀ, 2019


ਬਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ, 1495 ਸੈਂਡਲਵੁੱ ਡ ਪਾਰਕਵੇ ਈਸਟ (Brampton Soccer Centre, 1495 Sandalwood
Parkway East) ਵਵਖੇ ਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇ।



ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬੈਲ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ, 1050 ਸੈਂਡਲਵੁੱ ਡ ਪਾਰਕਵੇ ਵੈਸਟ (Cassie Campbell Community Centre,
1050 Sandalwood Parkway West) ਵਵਖੇ ਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇ।



ਅਰਨਸਕਵਲਫ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 44 ਈਸਟਬੋਰਨ ਡਰਾਈਵ (Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne
Drive) ਵਵਖੇ ਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇ।

9 ਜਨਵਰੀ, 2019


ਂ ਲਾਇਬਰਰ
ਗੋਰ ਮੇਡਜ
ੋ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਐਡ
ੇ ੀ, 10150 ਦ ਗੋਰ ਰੋਡ (Gore Meadows Community
Centre & Library, 10150 The Gore Road) ਵਵਖੇ ਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇ।



ਵਚੰ ਗਕਜ਼ੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ, 995 ਪੀਟਰ ਰੋਬਰਟਸਨ ਬਲੇ ਵਾਰਡ (Chinguacousy Wellness Centre, 995 Peter
Robertson Boulevard) ਵਵਖੇ ਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇ।

10 ਜਨਵਰੀ, 2019


ਸੈਂਚਰੀ ਗਾਰਡਨਸ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, 340 ਵੋਡਨ ਸਟਰੀਟ ਈਸਟ (Century Gardens Recreation Centre, 340
Vodden Street East) ਵਵਖੇ ਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇ।



ਸਾਊਥ ਫਲੈ ਚਰਸ ਸਪੋਰਟਸਪਲੈ ਕਸ, 500 ਰੇ ਲੌ ਸਨ ਬਲੇ ਵਾਰਡ (South Fletcher's Sportsplex, 500 Ray Lawson
Boulevard) ਵਵਖੇ ਸ਼ਾਮ 6-8 ਵਜੇ।



ਫਲਾਵਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸੈਂਟਰ, 8870 ਮੈਕਲੌ ਗਵਲਨ ਰੋਡ (Flower City Seniors Centre, 8870 McLaughlin
Road) ਵਵਖੇ ਦਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 1-4 ਵਜੇ।

ਬਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਕਾਰਜਕਰਮ: ਭੰ ਗ (ਕੈਨਾਵਬਸ) ਦੇ ਵਰਟੇਲ ਸਟੋਰ


10 ਜਨਵਰੀ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ, ਕਨਸਰਵੇਟਰੀ, ਵਸਟੀ ਹਾਲ (Conservatory, City Hall): ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵੁੱ ਚ ਵਰਟੇਲ ਭੰ ਗ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱ ਕ ਕਾਰਜਕਰਮ (Facebook event) ਪੰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ
ਰਵਜਸਟਰ ਕਰੋ ਜਾਂ cannabis@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। Facebook.com/CityBrampton ਤੇ ਟਾਉਨ ਹਾਲ
ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਵਮੰ ਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਖਾਸ ਕਾਉਂਵਸਲ ਮੀਵਟੰ ਗ


21 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਇੁੱ ਕ ਖਾਸ ਕਾਉਂਵਸਲ ਮੀਵਟੰ ਗ ਰੁੱ ਖੀ ਜਾਏਗੀ।

ਹਵਾਲਾ
“ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਣਨਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਉਂਵਸਲ ਨੰ ਇਸ ਮਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਮੁੱ ਦੇ ਤੇ ਸਵਚਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ।”
– ਮੇਅਰ ਪੈਟਵਰਕ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਬਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਵੁੱ ਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਵੁੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰ ਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਵਵਵਧਤਾ ਸਾਨੰ ਵੁੱ ਖਰਾ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨਵੇਸ਼ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਵਸ਼ਵ-ਵਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰ ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਵੁੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱ ਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜਵੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਵਹਰ
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰ ਅੁੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੰ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca
'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
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