ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿੰ ਸੱ ਦਾ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ! ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਰਵੱ ਚ ਬ੍ਸੰ ਤ/ਸਪਰਰੰ ਗ ਕਲੀਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਸਪਰਰੰ ਗ ਕਲੀਿਅਪ, ਡੌਂਟ ਬ੍ੀ ਟਰੈਸ਼ੀ! ਮੁਰਹੰ ਮ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਸਵੀਰਪੰ ਗ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ 1 ਅਪਰਲ
ੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਿ।

ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ, ਓਿਟੈਰੀਓ (1 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਬ੍ਰਫ਼ ਦੇ ਰਪਘਲਣ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਿ ਦੇ ਿਾਲ, ਬ੍ਸੰ ਤ ਰੁੱ ਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰ ਤ ਇਸ ਿਾਲ ਕੜੇ ਰਵੱ ਚ ਵੀ
ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਮਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਿ ਤੇ ਪਈ ਬ੍ਰਫ਼ ਅਤੇ ਆਈਸ ਹੇਠ ਦਰਬ੍ਆ ਕੜਾ ਹੁਣ ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਰਕ ਰਸਟੀ ਦਾ
ਅਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਵੱ ਚ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟਸ ਿੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਸੰ ਤ ਰੁੱ ਤ ਰਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਿੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿ ਰਵੱ ਚ ਹਰ ਰਕਸੇ
ਿੰ ਭਰਮਕਾ ਰਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਪਰਰੰ ਗ ਕਲੀਿਅਪ (Spring Cleanup): 1 ਤੋਂ 30 ਅਪਰਲ
ੈ ਤੱ ਕ
1 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱ ਕ ਦਾ ਸਾਲਾਿਾ ਸਪਰਰੰ ਗ ਕਲੀਿਅਪ ਰਿਵਾਸੀਆਂ ਿੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਾਪਰਟੀਜ, ਗਵਾਂਢਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਿੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱ ਖਣ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰ ਚਾਰਲਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਦਿਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਰਕਸੇ ਇੱ ਕ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਫ਼ਾਈ
ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਿ ਰਦੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਸਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ – ਅਤੇ ਰਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਿ ਲਈ –
brampton.ca/springcleanup ਤੇ ਜਾਓ।
ਡੌਂਟ ਬ੍ੀ ਟਰੈਸ਼ੀ! (Don’t Be Trashy!)
ਸਪਰਰੰ ਗ ਕਲੀਿਅਪ ਦੇ ਸਮਰਥਿ ਰਵੱ ਚ, ਰਸਟੀ ਆਪਣੀ ਡੌਂਟ ਬ੍ੀ ਟਰੈਸ਼ੀ! ਮੁਰਹੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਰਹੰ ਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੜੇ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤਤਾ
ਰਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਾ, ਕੜਾ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਪਟਾਣ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱ ਚ ਕੜਾ-ਕਰਕਟ ਿੰ ਘੱ ਟ ਕਰਿਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਰਹੰ ਮ ਰਸਟੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਰਆ ਭਰਰਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਿਬ੍ੱ ਧਤਾ ਦਾ ਰਹੱ ਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੁੱਖੀ ਰਸਹਤ, ਜੰ ਗਲੀ ਜੀਵਿ
ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਿ ਤੇ ਕੜੇ ਦੇ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਬ੍ਾਰੇ ਰਚੰ ਤਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵੱ ਚ ਹੈ। ਡੌਂਟ ਬ੍ੀ ਟਰੈਸ਼ੀ! ਮੁਰਹੰ ਮ ਅਕਤਬ੍ਰ ਰਵੱ ਚ ਿਾੱਲ
ਕਲੀਿਅਪ (ਪਤਝੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ) ਤੱ ਕ ਚੱ ਲੇ ਗੀ।
ਇਸ ਮੁਰਹੰ ਮ ਦੇ ਰਹੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਸਟੀ ਸਕਲਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕੜਾ ਸਫ਼ਾਈ ਚੁਣੌਤੀ (ਰਲਟਰ ਕਲੀਿਅਪ ਚੈਲੇਂਜ) ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਿ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਹੜੀ ਕਲਾਸ,
ਅਪਰੈਲ ਰਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਸੰ ਰਖਆ ਰਵੱ ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੀਆਂ ਿੋਟੋਆਂ @BramGrowGreen ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ
ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਾਰਜਕਰਮ ਿੰ ਰਜੱ ਤੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/growgreen ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਟਰੀਟ ਸਵੀਰਪੰ ਗ (Street Sweeping)
ਰਸਟੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਜੰ ਮੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਲਬ੍ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟਰੀਟਸ ਿੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ
ਮਈ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਿ ਲਈ, brampton.ca/streetsweeping ਤੇ ਜਾਓ।
ਹਵਾਲਾ
“ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬ੍ੈਂਚ ਤੇ ਕੌ ਿੀ ਦਾ ਕੱ ਪ ਛੱ ਰਡਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਰ ਕਾਰ ਦੀ ਰਖੜਕੀ ਰਵੱ ਚੋਂ ਰਸਗਰੇਟ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱ ਰਟਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਿਾਂ ਿਾਲ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੜਾ
ਇਕੱ ਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਿ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬ੍ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਮਰਹਸਸ ਕਰਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ
ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਰਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਿੰ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰੱ ਖੀਏ ਅਤੇ ਯਕੀਿੀ ਬ੍ਣਾਈਏ ਰਕ ਇਹ ਹਰਰਆ ਭਰਰਆ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ
ਆਪਣੇ ਕੜੇ ਿੰ ਸਬ੍ੰ ਰਧਤ ਕੜੇਦਾਿ ਰਵੱ ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬ੍ਸੰ ਤ ਰੁੱ ਤ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਹਰੇਕ ਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਅਤੇ
ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹਿ।"
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਿ (Patrick Brown)

-30ਰਸਟੀ ਆਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਿ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਿੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਿਾਲੋ ਕਰੋ।

ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ
ਮੋਰਿਕਾ ਦੁੱ ਗਲ (Monika Duggal)
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