ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰੀਜਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਰਰਵਊ ਰਵਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰ ਗੇ ਗਏ ਹਨ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (17 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ਸੂਬ੍ੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਵਸ਼ੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਚਾਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਟੀ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਬ੍ਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰਵਿੱ ਚ, ਪਰੋਰਵੰ ਸ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Province of Ontario) ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ 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 ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਅਰਜਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਨਰਭਰ ਰਰਹੰ ਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਰਵਿੱ ਚ ਰਤੰ ਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਰਜਹਨਾਂ ਰਵਕਲਪਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ
– ਕੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡਅਲੋ ਨ ਰਸਟੀ ਬ੍ਣ ਜਾਵੇ (ਰਜਵੇਂ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵਿੱ ਿ ਕਰਨਾ), ਰਤੰ ਨ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਨੂੰ ਰਮਲਾ ਕੇ ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੀ ਰਸਟੀ ਬ੍ਣ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ
ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਰਹਣ ਦੇਵੇ।
ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ (Brampton City
Council Members) ਨੂੰ ਸੂਬ੍ੇ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਮਸ਼ਵਰਰਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਰਸਲ (Regional Council) ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਰਬ੍ੰ ਦੂਆਂ
ਤੇ ਸੂਰਚਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਦਓ


24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਇਿੱ ਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਾਊਨ ਹਾਲ (Telephone Town Hall) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਜਿੱ ਥੇ ਬ੍ੇਤਰਤੀਬ੍ (ਰਬ੍ਨਾਂ
ਤੈਅ ਕੀਤੇ) ਨੰਬ੍ਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕਾਲਰ ਸੂਚੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਰਹਰ 12 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ
ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਨ ਅਿੱ ਪ (sign up online) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



4 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਰਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਰਵਿੱ ਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ (Town Hall) ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਜੋ ਰਵਅਕਤੀ
ਇਸ ਮੀਰਟੰ ਗ ਰਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ
cityclerksoffice@brampton.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਰਜਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।



ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਰਟੰ ਗ ਦੀ Facebook ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਰਮੰ ਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਪਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।



21 ਮਈ ਤਿੱ ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਰੋ ਵੰ ਸ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਰਵੇਿਣ (survey by the Province of Ontario) ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਹਵਾਲਾ
“ਰੀਜਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਰਰਵਊ (Regional Government Review) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਵਕਲਪਾਂ ਤੇ ਰਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸ
ਦੇਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਰਨਰਪਿੱ ਿ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਮੀਰਿਆ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਸਟੀ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਤਰੀਰਕਆਂ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਿੱ ਜ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਦੂਜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਹਰ

ਹੈ। ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਰਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 80 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਰਕ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਰਾਏ ਹੋਵੇ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

-30ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
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