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ਮਈ
38ਵਂੇ ਸਲਾਨਾ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ (Brampton 
Sports Hall of Fame) ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 
(Induction Ceremony)
ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਮਈ, ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਰੋਜ਼ ਥਿਏਟਰ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ (Rose Theatre Brampton)

ਜੂਨ
ਸਵਪ੍ਿੰਗਫਰ ਸਟ (Springfest)
ਸ਼ੱੁਕਰਵਾਰ, 1 + 8 ਜੂਨ, ਦੁਪਥਿਰ 12 – ਦੁਪਥਿਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਨਾਈਟਸਥਬ੍ਜ (Knightsbridge) + ਫਲਾਵਰ ਥਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਸਰ ੈਂਟਰਸ (Flower 
City Seniors Centres)

ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ (Provincial Election)
ਵੀਰਵਾਰ, 7 ਜੂਨ
ਸਰ ਲੀਬ੍ਰ ਂਪਟਨ (CeleBrampton)
ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 9 ਜੂਨ
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ (Downtown Brampton)

ਦੁਪਥਿਰ 12 – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Downtown Farmers’ 
Market)
ਿਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਰ, 16 ਜੂਨ – 1 ਸਤੰਬਰ
ਸਵੇਰੇ 7 – ਦੁਪਥਿਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਮਾਉਟਂ ਪਲਰ ਜਰ ਂਟ ਵਵਲੇਜ ਮਾਰਕੀਟ (Mount Pleasant Village 
Market) 
ਿਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ, 21 ਜੂਨ – 4 ਅਕਤੂਬਰ
ਸ਼ਾਮ 4 – ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਜੁਲਾਈ
ਕਰ ਨੇਡਾ ਡੇ ਦਾ ਜਸ਼ਨ (Canada Day Celebration)
ਐਤਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਦੁਪਥਿਰ 12 – ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਥਿੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park)

ਅਗਸਤ
ਸੀਨੀਅਰਸ ਓਪਨ ਹਾਊਸ (Seniors Open House)
ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਗਸਤ, ਦੁਪਥਿਰ 12 – ਦੁਪਥਿਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਫਲਾਵਰ ਥਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਰ ੈਂਟਰ (Flower City Seniors Recreation 
Centre)

ਥਸਤੰਬਰ
ਹਾਰਵਰ ਸਟ ਮਾਰਕੀਟ (Harvest Market) 
ਿਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਰ, 8 ਸਤੰਬਰ – 3 ਨਵੰਬਰ 
ਰੋਜ਼ਲੀ ਪਾਰਕ (Rosalea Park)

ਸਵੇਰੇ 8 – ਦੁਪਥਿਰ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ

ਅਕਤੂਬਰ
ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਚੋਣਾਂ (Municipal Election)
ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 
ਕਈ ਸਿਾਨਾੈਂ  ‘ਤੇ 

ਗੁਰਪ੍ੀਤ ਵਿੱਲਂੋ (Gurpreet Dhillon)  

ਥਸਟੀ ਕਾਉੈਂਸਲਰ (City Councillor) 

ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10

ਜੌਨ ਸਪਰੋਵਵਏਰੀ (John Sprovieri) 

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉੈਂਸਲਰ (Regional Councillor) 

ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10

ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਥਪਆਰੇ ਥਨਵਾਥਸਓ, ਮਰ ੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ‘ਭਥਵੱਖ ਲਈ 
ਥਤਆਰ’ ਬਣਾਉਣ ਥਵੱਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਿਾੈਂ !

ਭਾਵੇੈਂ ਗਵਾੈਂਢ ਦੀਆੈਂ  ਸਮੱਥਸਆਵਾੈਂ  ਿੋਣ, ਜਾੈਂ  ਪੂਰੇ ਸ਼ਥਿਰ ਦੀਆੈਂ  ਵੱਡੀਆੈਂ  ਸਮੱਥਸਆਵਾੈਂ  ਿੋਣ, ਜਦੋੈਂ ਥਨਵਾਸੀ ਆਪਣੇ 
ਥਸਟੀ ਕਾਉੈਂਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਨ - ਥਜਵੇੈਂ ਤੁਸੀੈਂ ਕੀਤਾ ਿਰ  - ਤਾੈਂ  ਅਸੀੈਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਥਿਰ ਲਈ 
ਸਰਬੋਤਮ ਨਤੀਜੇ ਿਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਾੈਂ  ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੰੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਥਰਵਾਰਾੈਂ  ਸਫਲ ਲੋਕਾੈਂ  ਥਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿਾੈਂ ।

ਸ਼ਥਿਰ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਥਵੱਿ 25,000 ਨੌਕਰੀਆੈਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਫਲ ਪ੍ਸਤਾਵ ਤੋੈਂ ਲਰ  ਕੇ, ਘਰ-ਘਰ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਲਤ ਸੇਲਜ ਏਜੰਟਾੈਂ  ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਥਕ ਸਾਰੀਆੈਂ  ਥਰਕਾਰਡ ਵੋਟਾੈਂ  ਮਾਥਸਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆੈਂ  ਜਾੈਂਦੀਆੈਂ  ਿਨ, ਜਾੈਂ  ਯੂਨੀਵਰਥਸਟੀ 
ਬਲੂ ਥਰਬਨ ਪਰ ਨਲ (University Blue Ribbon Panel) ਥਵੱਿ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਥਜਸਨੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਥਵੱਿ 
ਥਰਏਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਥਸਟੀ ਥਲਆਉਣ ਥਵੱਿ ਮਦਦ ਕੀਤੀ - ਿਰ ਕੰਮ ਥਵੱਿ ਤੁਿਾਡੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਿਰ ।

ਿਾਲਾੈਂ ਥਕ ਬਜੁ਼ਰਗਾੈਂ  ਦੇ ਮਾਥਸਕ ਬੱਸ ਪਾਸ ਨੰੂ $52 ਤੋੈਂ ਘਟਾ ਕੇ $26 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਥਸ਼ਸ਼ ਮੇਰੇ 
ਸਥਿਯੋਗੀਆੈਂ  ਵੱਲੋੈਂ  ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀੈਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਥਫਰ ਵੀ ਮਰ ੈਂ ਟ੍ਾੈਂ ਥਜ਼ਟ ਨੰੂ ਸਾਥਰਆੈਂ  ਲਈ ਵੱਧ ਪੱੁਜਣਯੋਗ 
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਉੈਂਸਥਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥਮਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਾੈਂਗਾ।

ਥਜਵੇੈਂ ਥਕ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਿੇਰੀ ਥਸੱਥਖਆ ਤੱਕ ਪਿੰੁਿ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਥਰਿਾ ਿਰ , ਪੀਲ ਮਰ ਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਆਲੇ 
ਦੁਆਲੇ ਥਸਿਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਥਵਥਗਆਨ ਕੇੈਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਪਥਿਲਾੈਂ  ਤੋੈਂ ਿੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟ੍ਾੈਂ ਥਜ਼ਟ ਥਸਸਟਮ 
ਨੰੂ ਥਬਿਤਰ ਬਣਾਉੈਂਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇੈਂ ‘ਨਵੀਨਤਾ ਕੋਰੀਡੋਰ’ ਲਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੇੈਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਅਸੀੈਂ ਸਾਡੇ 
ਸ਼ਥਿਰ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਥਦਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਿਰ !

ਮਰ ੈਂ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਬਿਤਰ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇਿ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਿਾੈਂ ।

ਸੁਥਿਰਦਤਾ ਨਾਲ,

ਥਸਟੀ ਕਾਉੈਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ੀਤ ਥਢੱਲੋੈਂ  (Gurpreet Dhillon)

ਥਸਟੀ ਕਾਉੈਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ੀਤ ਥਢੱਲੋੈਂ  ਵੱਲੋੈਂ  ਸੁਨੇਿਾ

ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਥਨਵਾਸੀਆੈਂ  ਲਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆੈਂ  ਿੰਗੀਆੈਂ  ਖਬਰਾੈਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ 
ਰੋਮਾੈਂਿਕ ਸ਼ਥਿਰ ਬਥਣਆ ਿੋਇਆ ਿਰ ।

ਨਵੀੈਂ ਸਥਪੰ੍ਗਡੇਲ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ, ਇੱਕ ਨਵੇੈਂ ਮਰ ਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ, ਇੱਕ ਨਵੀੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਥਸਟੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਥਿਰ 
ਥਵੱਿ ਸੜਕਾੈਂ  ਥਵੱਿ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥਵਸਥਤ੍ਤ ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ਼ ਕਥਮਉਥਨਟੀ ਸਰ ੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 
ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਿੋਇਆ ਅਤੇ ਫਲਦਾ-ਫੱੁਲਦਾ ਸ਼ਥਿਰ ਿਰ । 

ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਿੁਤ ਸਾਰੀਆੈਂ  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆੈਂ  ਿੋ ਰਿੀਆੈਂ  ਿਨ – “ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਰੀਇਮਰਜਨਡ” ਪਰਦਲ ਯਾਤਰੀਆੈਂ , ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਿਨ ਿਲਾਉਣ ਵਾਥਲਆੈਂ  ਲਈ ਵੱਧ ਸੁਰੱਥਖਅਤ ਅਤੇ 
ਸਥਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਬਦਲਦੇ ਿੋਏ, ਇਥਤਿਾਸਕ ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵੱਧ 
ਸੁਿਜ ਅਤੇ ਸੰੁਦਰ ਸਟ੍ੀਟਸਕੇਪ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਨਵਾੈਂ  ਭਾਈਿਾਰਕ ਗਾਰਡਨ ਸੇਸਥਕਉਆਈਸੇਨਟੇਨੀਅਲ ਪਾਰਕ 
(Sesquicentennial Park) ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਜੋ ਇਸ ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਥਵੱਿ ਸਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਥਰਿਾ ਿਰ । 

ਥਸਟੀ ਦਾ ਕਲਿਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (Culture Master Plan) ਦੇਖੋ – ਜੋ ਥਕ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਥਵੱਿ ਥਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਥਮਊਥਨਥਸਪਲ ਸੱਥਭਆਿਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾੈਂ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥਨਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ-ਥਮਆਦ ਦੀ ਗਾਈਡ ਿਰ । 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੇਜ ਥਵੱਿ, ਇੱਕ ਡ੍ਾਫਟ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪਲਾਨ ਇਸ ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਿੋ ਜਾਏਗਾ।

ਮਰ ੈਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਥਸਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਥਵਕਾਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਲ ਥਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 
ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਿਾੈਂ । ਥਕਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾੈਂ  ਪੱੁਛਥਗੱਛ ਲਈ ਤੁਸੀੈਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਥਵੱਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿੋ।

ਸੁਥਿਰਦਤਾ ਨਾਲ,

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉੈਂਸਲਰ ਜੌਨ ਸਪਰੋਥਵਏਰੀ 

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉੈਂਸਲਰ ਜੌਨ ਸਪਰੋਥਵਏਰੀ ਵੱਲੋੈਂ  ਸੁਨੇਿਾ

ਜੌਨ ਸਪਰੋਵਵਏਰੀ (John Sprovieri)

905.874.2610 

john.sprovieri@brampton.ca

ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਿੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਾਇਕ:
ਰੁਵਪਿੰਦਰ ਕੌਰ (Rupinder Kaur)

905.874.2635 

rupinder.kaur@brampton.ca

ਗੁਰਪ੍ੀਤ ਵਿੱਲਂੋ (Gurpreet Dhillon)

905.874.2609 

gurpreet.dhillon@brampton.ca

ਅਨਹਦਜੀਤ (ਜੀਤ) ਗਰੇਵਾਲ (Anahadjeet (Jeet) 

Garewal) 
905.874.5948 

anahadjeet.garewal@brampton.ca
 @COB_Wards9and10

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਡੇ (Victoria Day), ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day), 
ਦੀਵਾਲੀ (Diwali) ਅਤੇ ਨਵਂੇ ਸਾਲ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (New 

Year's Eve) ਨੰੂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਦੇਂ ਹੋ?

ਿਸਰਫ਼ ਛੋਟੀ-ਰਂੇਜ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ, ਜੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਿਤੰਨ ਮੀਟਰ (10 

ਫੱੁਟ) ਤਂੋ ਘੱਟ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਨਾਰ, 
ਚੱਕਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੱਕਰ, ਫੁਲਝੜੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਟਾਿਕਆਂ 'ਤੇ ਬ�ੈ ਂਪਟਨ ਿਵੱਚ 
ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਟਾਿਕਆਂ ਨੰੂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ 'ਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਪ� ਾਪਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ:

ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰ�ਟੇਨਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕੋਈ ਹੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਰੱਖੋ, 
ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਕਦੇ ਵੀ ਫੁਲਝੜੀ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਪਟਾਕੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 
ਿਵੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਪਟਾਕੇ ਨੰੂ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਨਾ 
ਫੜ�ੋ ।

ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੱੁਟਣ ਤਂੋ ਪਿਹਲਾਂ 
ਪੂਰੀ ਤਰ� ਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰ�ਟੇਨਰ ਿਵੱਚ ਪਾ 
ਿਦਓ।

ਮੇਅਰ ਵੱਲੋੈਂ  ਸੁਨੇਿਾ
ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਥਵਸਫੋਟਕ ਵਾਧਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਥਿਰ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਿਰ , ਉਸ ਬਾਰੇ ਥਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਡੇ 
ਥਬਿਤਰ ਯਤਨਾੈਂ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਿ ਸਾਡੇ ਥਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਕਿਰ ਥਵੱਿ ਿੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 
ਮੇਲ ਖਾੈਂਦਾ ਿਰ । ਥਪਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਥਵੱਿੋੈਂ ਕਈਆੈਂ  ਨੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਥਸਥਵਕ ਿਸਪਤਾਲ (Brampton Civic 

Hospital) ਥਵਖੇ ਬਿੁਤ ਥਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਥਸੱਧੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਖੀ ਜਾੈਂ  ਪੜ੍ੀ ਸੀ।

ਨਵੰਬਰ ਥਵੱਿ, ਮਰ ੈਂ ਪੀਲ ਮਰ ਮੋਰੀਅਲ ਿਸਪਤਾਲ (Peel Memorial Hospital) ਥਵਖੇ ਵਧੇ ਿੋਏ ਘੰਥਟਆੈਂ , 
ਫੇਜ 2 ਦੀ ਥਬਲਥਡੰਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਿਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਥਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਸੂਬੇ 
ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਥਲਥਖਆ ਸੀ।  ਉਿ ਪੱਤਰ ਥਲਖਣ ਦੇ ਿੋੜੇ੍ ਸਮੇੈਂ ਬਾਅਦ ਥਮਥਨਸਟਰ ਆਫ ਿਰਲਿ (Minister 

of Health) ਨੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਥਸਥਵਕ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਰ ਡੱਾੈਂ  ਅਤੇ ਪੀਲ ਮਰ ਮੋਰੀਅਲ ਸਰ ੈਂਟਰ (Peel Memorial 

Centre) ਦੇ ਫੇਜ 2 ਲਈ ਵਿਨਬੱਧ ਸਥਿਯੋਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਸੀੈਂ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਿਾੈਂ  ਪਰੰਤੂ ਿੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਰ  - 2041 ਤੱਕ ਅਸੀੈਂ ਲਗਭਗ 1 ਥਮਲੀਅਨ ਥਨਵਾਸੀਆੈਂ  ਵਾਲਾ 
ਸ਼ਥਿਰ ਬਣ ਜਾਵਾੈਂ ਗੇ। ਕਾਉੈਂਸਥਸਲ ਨੇ ਿੁਣ 45-50 ਏਕੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਸਨੰੂ ਬਿਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਥਦੱਤੀ ਿਰ , ਥਜਸਦੀ ਸਾਨੰੂ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਗ ਥਵੱਿ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਭਥਵੱਖੀ ਿਸਪਤਾਲ ਲਈ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ। ਅਸੀੈਂ ਿਾਿੰੁਦੇ ਿਾੈਂ  ਥਕ ਓਨਟਰਰੀਓ ਸਰਕਾਰ 

(Ontario Government) ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਦੀ ਭਥਵੱਖੀ ਥਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੰਥਡੰਗ ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ।

 

ਥਲੰਡਾ ਜਰ ਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

   ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਹਮਾਇਤ 
ਸੂਬਾਈ ਿੋਣਾੈਂ  ਤੋੈਂ  ਪਥਿਲਾੈਂ , ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਮੱੁਖ ਵਾਧਾ ਤਰਜੀਿਾੈਂ  ਲਈ ਥਿਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ : ਥਜਿਨਾੈਂ  ਥਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਕਿਰ (ਟ੍ਾੈਂ ਥਜ਼ਟ ਦਾ 
ਥਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ; ਥਰਵਰਵਾਕ (Riverwalk) ਪੋ੍ਜਰਕਟ); ਥਸੱਥਖਆ, ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ; ਥਸਿਤ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆੈਂ  (ਿਸਪਤਾਲਾੈਂ  ਥਵੱਿ 
ਥਨਵੇਸ਼); ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ (ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਥਵਖੇ ਪ੍ਤੀਥਨੱਧਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ)।  www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਘਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋ ਜੈਕਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਜ਼ੋਿਨੰਗ ਜਾਂ ਿਬਲਿਡੰਗ ਪਰਿਮਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ 
ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਪ�ੋ ਜੈਕਟ ਲਈ ਪਰਿਮਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਿਸਟੀ ਦੇ ਿਬਲਿਡੰਗ ਿਡਵੀਜਨ (Building Division) ਨੰੂ 905.874.2401 
'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ building.inquiries@brampton.ca 
'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਘਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪ�ੋ ਜੈਕਟ

ਤਾਰੀਖਾੈਂ  ਥਵੱਿ ਤਬਦੀਲੀ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿਰ



ਨਵੀੈਂ ਯੂਨੀਵਰਥਸਟੀ  
ਐੈਂਡ ਸਰ ੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 

ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇੈਂਦਰ, ਸਥਿਯੋਗ ਵਾਲੀ ਿਾੈਂ , ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀੈਂ ਸਰ ੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ - ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਥਵੱਿ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਥਸਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰ ਰੀਡਨ ਕਾਲੇਡ ਥਲਆਉਣ ਦਾ ਰੋਮਾੈਂ ਿਕ ਪੋ੍ਜਰਕਟ ਜਾਰੀ ਿਰ । 

ਓਨਟਰਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋੈਂ  ਅਜੇ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਰ  - ਪਰੰਤੂ ਅਸੀੈਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾੈਂ  ਥਕ ਇਿ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ 
ਪੋ੍ਗਰਾਥਮੰਗ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆੈਂ  ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾੈਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵਾਤਮਕ ਥਸਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਥਧਆਨ 
ਕੇੈਂਦਥਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਥਸਟੀ ਕਰ ੈਂਪਸ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਥਰਵਰਸਟੋਨ ਦਾ ਭਥਵੱਖ
ਥਰਵਰਸਟੋਨ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ (Riverstone Golf Club) ਨੰੂ ਥਸਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋੈਂ ਨਵਾੈਂ  ਭਾਈਿਾਰਕ ਕੇੈਂਦਰ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਨਥਵਆਇਆ ਜਾ ਥਰਿਾ ਿਰ । ਫਰ ਥਸਥਲਟੀ ਥਵੱਿ ਇੱਕ ਥਫਟਨਰਸ ਕੇੈਂਦਰ, ਬਿੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸਾਲਟਵਾਟਰ 
ਪੂਲ ਿੋਵੇਗਾ। ਕੇੈਂਦਰ ਥਵੱਿ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਿਰ ਉਮਰ ਦੇ ਥਨਵਾਸੀਆੈਂ  ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਿਾਲਾੈਂ ਥਕ 
ਬਜੁ਼ਰਗ ਪੋ੍ਗਰਾਥਮੰਗ ‘ਤੇ ਜੋ਼ਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥਵੱਿ ਬਜੁ਼ਰਗ ਅਬਾਦੀ ਨੰੂ ਸਥਿਯੋਗ ਕਰਨ 
ਥਵੱਿ ਮਦਦ ਥਮਲੇਗੀ। 

ਇਸ ਭਾਈਿਾਰਕ ਕੇੈਂਦਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾੈਂ  ਤੱਕ ਪਿੰੁਿ ਨੰੂ ਥਬਿਤਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਾਨਕ ਥਨਵਾਸੀਆੈਂ  
ਲਈ ਇੱਕ ਥਸਿਤਮੰਦ ਅਤੇ ਥਕਥਰਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨਸ਼ਰਲੀ ਥਵੱਿ ਸਿਾਇਕ ਿੋਵੇਗਾ। ਨਵੀੈਂ ਫਰ ਥਸਥਲਟੀ ਦੇ ਬਸੰਤ 2019 
ਥਵੱਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੱੁਲ੍ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਿਰ । ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੋ੍ਜਰਕਟ ਅੱਪਡੇਟਾੈਂ  ਲਈ, 
www.brampton.ca/riverstone ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਦੀ ਥਬਲਕੱੁਲ ਨਵੀੈਂ ਬ੍ਾੈਂ ਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੱੁਲ੍ ਗਈ ਿਰ  

ਅਤੇ ਪਥਿਲਾੈਂ  ਿੀ ਭਾਈਿਾਰੇ ਥਵੱਿ ਪ੍ਥਸੱਧ ਿੋ ਗਈ ਿਰ । ਸਥਪੰ੍ਗਡੇਲ ਬ੍ਾੈਂ ਿ, ਜੋ ਥਕ ਬ੍ਰ ਮਲੀ 

ਰੋਡ (Bramalea Road) ਅਤੇ ਸਰ ੈਂਡਲਵੱੁਡ ਪਾਰਕਵੇ (Sandalwood Parkway) ਦੇ 

ਕੋਨੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਿਰ , ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਵੀੈਂ ਫਰ ਥਸਥਲਟੀ ਿਰ , ਜੋ ਗਾਿਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾੈਂ  ਦੇ 

ਇੱਕ ਰੋਮਾੈਂਿਕ ਨਵੇੈਂ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਿਾੈਂ  ਦੀਆੈਂ  ਪੁਰਾਣੀਆੈਂ  

ਧਾਰਨਾਵਾੈਂ  ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਿਰ ।  ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਸਿਾਨ ਨਵੇੈਂ ਕੋਮਾਗਤਾ ਮਾਰੁ ਪਾਰਕ ਥਵੱਿ 

ਿਰ , ਜੋ ਇਸ ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਥਵੱਿ ਖੱੁਲ੍ ਥਰਿਾ ਿਰ  ਅਤੇ ਇਸ ਥਵੱਿ ਇੱਕ ਸਪਲਰ ਸ਼ ਪਰ ਡ, ਖੇਡ ਦਾ 

ਮਰਦਾਨ, ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਥਧਆਨ ਗਾਰਡਨ ਿਰ ।  

Springdale Library (ਸਥਪੰ੍ਗਡੇਲ 
ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ) ਅਤੇ ਕੋਮਾਗਤਾ ਮਾਰੁ ਪਾਰਕ 
(Komagata Maru Park)

ਰਸਤੇ ਨੂਿੰ  ਠੀਕ ਕਰਨਾ
ਿੁਣ ਬਸੰਤ ਰੱੁਤ ਿਰ , ਅਤੇ ਥਸਟੀ ਦੇ ਕਰਮਿਾਰੀਆੈਂ  ਨੇ ਸਮੱੁਿੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਥਵੱਿ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਮੁਰੰਮਤਾੈਂ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਥਦੱਤੀਆੈਂ  
ਿਨ, ਥਜਿਨਾੈਂ  ਥਵੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ  ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਵੀੈਂ ਪਰਤ ਥਵਛਾਉਣਾ, ਿੌਰਾਿੇ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਪੁਲ ਬਿਾਲ ਕਰਨਾ, 
ਪਟਰੀਆੈਂ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦੀਆੈਂ  ਲਾਈਟਾੈਂ  ਅਤੇ ਟ੍ਰ ਥਫਕ ਥਸਗਨਲਾੈਂ  ਨੰੂ ਅੱਪਗੇ੍ਡ ਕਰਨਾ। 

ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੋ੍ਜਰਕਟਾੈਂ  ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਿੀ ਲਈ, Pingstreet (ਥਪੰਗਸਟ੍ੀਟ) ਐਪ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾੈਂ  
www.brampton.ca/roadworks ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਸੇਵਾ ਅੱਪਡੇਟ
ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਟ੍ਾੈਂ ਥਜ਼ਟ ਥਵੱਿ ਥਫਰ ਵਾਧਾ ਿੋ ਥਰਿਾ ਿਰ ! ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੱੁਤ 2018 ਥਵੱਿ – 505 ਜੂ਼ਮ ਬੋਵੇਅਰਡ 
(505 Züm Bovaird) ਨਵੇੈਂ ਸਟੌਪਸ ਅਤੇ ਗਵਾੈਂਢਾੈਂ  ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਥਦੰਦੇ ਿੋਏ, ਸ਼ਥਿਰ ਦੇ ਥਨਵਾਸੀਆੈਂ  ਲਈ 
ਵੱਧ ਤੇਜ਼, ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸੁਥਵਧਾਜਨਕ ਟ੍ਾੈਂ ਥਜ਼ਟ ਕਨਰਕਸ਼ਨ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਆਪਣੀ 
ਸੇਵਾ ਦਾ ਥਵਸਤਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋੈਂ ਮਾਲਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ (Malton GO Station) ਦੇ ਨਾਲ 
ਕਰੇਗਾ।

ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਟ੍ਾੈਂ ਥਜ਼ਟ ਅਤੇ ਜੂ਼ਮ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ,  
www.bramptontransit.com ‘ਤੇ ਜਾਓ

2018 ਦੀਆਂ 
ਵਮਊਵਨਵਸਪਲ ਚੋਣਾਂ
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਥਮਊਥਨਥਸਪਲ ਿੋਣਾੈਂ  ਿਨ ਅਤੇ ਅਸੀੈਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਨੰੂ ਿੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਾੈਂ । ਵੋਥਟੰਗ 
ਵਾਲੇ ਥਦਨ, ਤੁਸੀੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਕਸੇ ਵੀ 
ਵੋਥਟੰਗ ਸਿਾਨ ਥਵਖੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। 

ਇਸਤੇ ਵੀ ਵਿਆਨ ਵਦਓ:

• ਿੋਰ ਤਾਰੀਖਾੈਂ  ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਿਾਨਾੈਂ  ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਥਵੱਿ ਐਡਵਾੈਂਸ ਵੋਥਟੰਗ ਿਰ ।  

• ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਿਾਡਾ ਵੋਟਰਸ ਸੂਿੀ ਥਵੱਿ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਰ  – ਤੁਸੀੈਂ ਸੂਿੀ ਥਵੱਿ ਿੋ ਜਾੈਂ  ਨਿੀੈਂ, ਇਿ ਥਕਵੇੈਂ 
ਦੇਖਣਾ ਿਰ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਰਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ। 
• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀੈਂ ਥਕਸੇ ਵੋਥਟੰਗ ਸਿਾਨ ਥਵਖੇ ਜਾਣ ਥਵੱਿ ਸਮਰੱਿ ਨਿੀੈਂ ਿੋ ਤਾੈਂ  ਪੋ੍ਕਸੀ (ਪ੍ਤੀਥਨਧਤਾ) ਵੋਥਟੰਗ ਇੱਕ 
ਥਵਕਲਪ ਿਰ । ਤੁਿਾਡੇ ਪ੍ਤੀਥਨਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਥਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋ੍ਕਸੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ। ਫਾਰਮ 
ਥਸਟੀ ਿਾਲ ਥਵਖੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਮ੍ਾੈਂ  ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ।    
• ਇਿਨਾੈਂ  ਿੋਣਾੈਂ  ਥਵੱਿ ਨਵਾੈਂ : ਤੁਸੀੈਂ ਮੇਅਰ, ਕਾਉੈਂਸਲਰਾੈਂ  ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਟ੍ਸਟੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੇ 
ਮੁਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਥਦਓਗੇ।   

ਿੋਣਾੈਂ  ਬਾਰੇ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਪਡੇਟਾੈਂ  ਲਈ www.brampton.ca/bramptonvotes ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਥਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ!

ਕੀ ਮਥਿਮਾਨਾੈਂ  ਨੰੂ ਸਟ੍ੀਟ ਪਾਰਥਕੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਿਰ ?
ਥਤੰਨ ਘੰਥਟਆੈਂ  ਤੋੈਂ ਵੱਧ ਜਾੈਂ  ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੋੈਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਥਵਿਕਾਰ ਸਟ੍ੀਟ ਥਵੱਿ ਪਾਰਥਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ 
ਪਾਰਥਕੰਗ ਪਰਥਮਟ ਲਈ 311 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾੈਂ  www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਥਸਟੀ ਿਰ ਸਾਲ 14 ਥਦਨਾੈਂ  
ਤੱਕ ਪ੍ਤੀ ਲਸੰਸ ਪਲੇਟ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲਈ ਅਤੇ ਥਤੰਨ-ਘੰਥਟਆੈਂ  ਦੀਆੈਂ  ਅਥਧਕਤਮ ਪਾਬੰਦੀਆੈਂ  ‘ਤੇ ਪਾਰਥਕੰਗ ਸਬੰਧੀ 
ਸੋਿ ਥਵਿਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਥਦੰਦੀ ਿਰ । ਥਸਟੀ ਸਾਰੇ ਥਨਵਾਸੀਆੈਂ  ਦੀ ਸੁਰੱਥਖਆ ਦੀ ਰੱਥਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਥਕੰਗ 
ਪਾਬੰਦੀਆੈਂ  ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਿਰ । ਅਥਜਿਾ ਇਸਲਈ ਥਕਉੈਂਸਥਕ ਅਵਰਧ ਪਾਰਥਕੰਗ ਨਾਲ ਪਰਦਲ ਯਾਤਰੀਆੈਂ  ਅਤੇ ਵਾਿਨਾੈਂ  
ਦੋਵਾੈਂ  ਲਈ ਸੁਰੱਥਖਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪਰਦਾ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਪਾਰਥਕੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੋਿ ਥਵਿਾਰ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
www.brampton.ca/bylaws ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 4 ਤੋੈਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਥਿਆੈਂ  ਲਈ ਮਜੇ਼ਦਾਰ, ਥਕਥਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਥਸੱਥਖਆ ਸਬੰਧੀ 
ਥਵਕਲਪਾੈਂ  ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਰ ਕਰ ੈਂਪ ਦੀ ਥਵਸ਼ਾਲ ਥਕਸਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਿਰ । ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਬਸੰਤ ਅਤੇ 
ਗਰਮੀ 2018 ਦੀ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਗਾਈਡ ਥਵੱਿ ਸੂਿੀਬੱਧ ਿਨ। ਥਕਸੇ ਵੀ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਥਵਖੇ ਆਪਣੀ 
ਕਾਪੀ ਲਓ ਜਾੈਂ  www.brampton.ca/recreation ‘ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖੋ  

ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਥਵਜੀਟਰ ਗਾਈਡ (Brampton Visitor Guide) ਿੁਣ 
ਉਪਲਬਧ ਿਰ ! 
ਕਾਫ਼ੀ ਥਜ਼ਆਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾੈਂ  ਵਾਲੀ ਇਿ ਗਾਈਡ ਉਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਥਵਕਲਪ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਦੀ ਿਰ , 
ਜੋ ਸ਼ਥਿਰ ਆਉਣ ਵਾਥਲਆੈਂ  (ਥਵਜੀਟਰਾੈਂ ) ਅਤੇ ਥਨਵਾਸੀਆੈਂ  ਦੋਵਾੈਂ  ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਥਕਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਥਵੱਿ ਉਪਲਬਧ, 
ਗਾਈਡ ਪੂਰੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) (ਗੇ੍ਟਰ ਟੋਰੋੈਂਟੋ ਏਰੀਆ) ਦੇ ਥਭੰਨ-ਥਭੰਨ ਟੂਥਰਜ਼ਮ ਸਟੌਪਸ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਸਤੋੈਂ ਅੱਗੇ, ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 
ਦੇ ਟੂਥਰਸਟ ਸਿਾਨਾੈਂ , ਥਮਊਥਨਥਸਪਲ ਕੇੈਂਦਰਾੈਂ  ਥਵਖੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ www.brampton.ca ‘ਤੇ ਪ੍ਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿਰ । 

ਗਾਈਡ ਥਵੱਿ ਇੱਕੋ ਥਜਿੇ ਭੋਜਨ ਪੇ੍ਮੀਆੈਂ  (ਫੂਡੀਜ) ਤੋੈਂ ਥਫਲਮ ਪੇ੍ਮੀਆੈਂ  ਤੋੈਂ ਕਲਾ ਪੇ੍ਮੀਆੈਂ  ਅਤੇ ਇਥਤਿਾਸ ਪੇ੍ਮੀਆੈਂ , 
ਿਰੇਕ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਿਰ । ਇਸ ਥਵੱਿ ਸਾਡੇ ਬਿੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸ਼ਥਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆੈਂ  
ਗਤੀਥਵਧੀਆੈਂ  ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਾੈਂ  ਅਤੇ ਰੋਮਾੈਂਿ ਲੱਭਣ ਵਾਥਲਆੈਂ  ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰ ।

 ਵਤਆਰ ਰਹੋ   
ਥਕਸੇ ਐਮਰਜਰ ੈਂਸੀ ਥਵੱਿ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਤੋੈਂ ਬਾਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਥਕਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਰ  ਜਾੈਂ  ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇੈਂ ਤੱਕ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਘਰ ਥਵੱਿ ਿੀ ਪ੍ਤੀਬੰਥਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਰ । ਇਿਨਾੈਂ  ਸਥਿਤੀਆੈਂ  ਥਵੱਿ, ਤੁਿਾਨੰੂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਐਮਰਜਰ ੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਥਤਆਰੀ ਵਾਲੀ ਥਕੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਘੱਸਟੋ-ਘੱਟ 72 ਘੰਥਟਆੈਂ  ਤੱਕ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਤੇ 
ਤੁਿਾਡੇ ਪਥਰਵਾਰ ਦਾ ਖੁਦ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੰੂ ਥਕਸੇ ਬਰਕਪਰਕ ਜਾੈਂ  ਪਿੀਆੈਂ  ਵਾਲੇ ਸੂਟਕੇਸ 
ਥਵੱਿ ਪਾ ਕੇ ਥਕਸੇ ਆਸਾਨ ਪਿੰੁਿ ਵਾਲੇ ਸਿਾਨ ਥਵਖੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਰ । ਥਕਸੇ ਐਮਰਜਰ ੈਂਸੀ ਥਕੱਟ ਥਵੱਿ ਪਰਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਸਤਾੈਂ  ਦੀ ਸੂਿੀ ਲਈ www.brampton.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। 

• ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਥਵੱਿ ਰੱੁਖਾੈਂ   
   ਅਤੇ ਝਾੜੀਆੈਂ  ਨੰੂ ਥਜ਼ਆਦਾ ਵਧਣ 
   ਤੋੈਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਿਾਿੀਦਾ ਿਰ
• ਆਪਣੇ ਘਾਿ ਨੰੂ ਕੱਟ ਕੇ 20 ਸਰ ੈਂ.ਮੀ. 
 (8 ਇੰਿ) ਜਾੈਂ  ਿੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰੋ
• ਆਪਣੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਤੋੈਂ ਰੁਕੇ ਿੋਏ ਪਾਣੀ 
 ਨੰੂ ਿਟਾਓ (ਅਕਸਰ ਬੱਥਿਆੈਂ  ਦੇ ਸਥਵਥਮੰਗ 

     ਪੂਲ, ਬਾਲਟੀਆੈਂ  ਥਵੱਿ ਇਕੱਠਾ ਿੋ ਜਾੈਂਦਾ ਿਰ ) 
• ਆਪਣੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਥਵੱਿ ਖ਼ਰਾਬ ਜਾੈਂ  ਅੰਸ਼ਕ 
 ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆੈਂ  ਵਸਤਾੈਂ  ਜਾੈਂ  
 ਮਲਬਾ ਸਾੈਂਭ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ

www.brampton.ca/bylaws ‘ਤੇ ਜਾਓ 

ਇੱਕ ਿੰਗਾ ਗਵਾੈਂਢੀ ਬਣਨਾ, ਤੁਿਾਡੀ ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ

ਥਨਊਕਮਰ ਬੱਸ ਟੂਰ
ਥਨਊ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਦੇ ਥਨਵਾਸੀਆੈਂ  ਨੰੂ ਇਸ ਗਰਮੀ ਥਸਟੀ ਦੀਆੈਂ  ਫਰ ਥਸਥਲਟੀਜ, ਸੇਵਾਵਾੈਂ  ਅਤੇ ਇਥਤਿਾਸ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਪਥਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਥਲਤ ਬੱਸ ਟੂਰਾੈਂ  ਲਈ ਸੱਦਾ ਥਦੱਤਾ ਜਾੈਂਦਾ ਿਰ । ਥਤੰਨ ਘੰਥਟਆੈਂ  ਦੇ ਟੂਰ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਮੌਥਕਆੈਂ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਈਿਾਰਕ ਕੇੈਂਦਰ ਥਵਖੇ, ਕਈ ਉਪਲਬਧ 
ਵਸੀਥਲਆੈਂ  ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਬ੍ਾੈਂ ਿ ਥਵਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਥਸਟੀ ਦੇ ਟ੍ਾੈਂ ਥਜ਼ਟ ਨਕਸ਼ੇ, 
PRESTO ਥਕਰਾਏ ਦੇ ਕਾਰਡਾੈਂ  ਆਥਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਟ੍ਾੈਂ ਥਜ਼ਟ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਗਤੀਥਵਧੀਆੈਂ  ਨੰੂ ਥਸੱਥਖਆਤਮਕ ਅਤੇ ਮਜੇ਼ਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤਾੈਂ  ਅਤੇ ਇਨਾਮਾੈਂ  ਦੇ ਨਾਲ, ਟੂਰ 
ਸੂਿਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਨੰੂ 905.793.4636 
‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾੈਂ  ਥਕਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ ਬ੍ਾੈਂ ਿ ਥਵਖੇ ਜਾਓ।


