ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਰਰਵਊ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਦਓ
ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (5 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਰਕ ਉਿ ਇਸ ਬਸੰ ਤ ਰੁਿੱ ਤ ਰਵਿੱ ਚ ਿੋਣ ਵਾਲੀ
ਰੀਜਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਰਰਵਊ (Regional Government Review) ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰਵਿੱ ਚ, ਪਰੋਰਵੰ ਸ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Province of Ontario) ਨੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੀਜਨਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਕ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿ
ਅਰਜਿੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ, ਰਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਨਰਭਰ ਰਰਿ ਸਕਦੇ ਿਨ।
ਇਸ ਸਮੀਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰ ਧੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਜੋ ਰਸਟੀਜ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ,
ਰਮਸੀਸਾਗਾ (Mississauga), ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਆਫ ਕੈਲੇਡਨ (Town of Caledon) ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਬਰਣਆ ਿੈ।
ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਦਓ
ਸੂਬੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸੰ ਚਾਰਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਵਰੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਿੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਅਤੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ
ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਿਨ:
1.

ਿਾਸ ਸਲਾਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਮਲੋ

ਰਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ, ਸਮੀਰਿਆ ਦੇ ਿਾਸ ਸਲਾਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਰਵਿੱ ਚ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਬੇਨਤੀ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਿ
ਸਲਾਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਸਿੱ ਧੇ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿੈ – ਤੁਸੀਂ ਉਿ ਲੋ ਕ ਿੋ, ਜੋ ਸਮੀਰਿਆ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਰਵਿੱ ਚ ਰਰਿੰ ਦੇ ਿੋ,
ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਬਤਾਉਂਦੇ ਿੋ।
ਥਾਵਾਂ ਸੀਰਮਤ ਿਨ, ਅਤੇ ਗਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਤੁਤੀਆਂ (submissions to speak) ਰਸਰਫ਼ 3 ਅਪਰਲ
ੈ ਤੋਂ 9 ਅਪਰਲ
ੈ ਤਿੱ ਕ ਰਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿ ਮੌਕਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (10 ਪੀਲ ਸੈਂਟਰ ਡਰਾਈਵ, ਬਰੈਂਪਟਨ) (Region of Peel) (10 Peel Centre Drive, Brampton)
ਰਵਿੱ ਚ 8 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੈ।
2.

ਰਲਿਤੀ ਪਰਸਤੁਤੀ ਭੇਜੋ

ਸੂਬਾ ਰਲਿਤ ਪਰਸਤੁਤੀਆਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ – ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪਿੱ ਤਰ ਰਾਿੀਂ (either by email or letter)।
3.

ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਿਣ ਭਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਵੇਿਣ (survey) ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਵਿੱ ਚ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਰਕਿੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਦੰ ਦਾ ਿੈ?
ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕਰਨ ਤਿੱ ਕ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ
ਿਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਧਾਰਨ ਰਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਲਈ ਰਕ ਕੌ ਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਇਿ ਰਲੰਕ ਫਾਿੱਲੋ ਕਰੋ (Follow this link)।
ਰੀਜਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਰਰਵਊ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ?
ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਰਪਿੱ ਿ ਪਰਤੀਰਨਿੱਧਤਾ (fair representation) ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਅਰਜਿੇ
ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਦਰੜਹ ਰਾਏ ਵੀ ਰਿੱ ਿਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਸਟਾਫ ਅਪਰੈਲ ਰਵਿੱ ਚ ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਰਰਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਸਲਾਿ ਸਬੰ ਧੀ ਿੋਰ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਿੀਰਨਆਂ ਤਿੱ ਕ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣਗੇ। ਿੋਰ ਅਿੱ ਪਡੇਟਾਂ ਲਈ ਰਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ
ਰਾਿੀਂ ਜੁੜੇ ਰਿੋ।

-30ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
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