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ਸਮਾਰੋਹ
ਜੂਨ 
ਜੂਨ  ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨਪ੍ਚਾਵੇ) ਦਾ ਮਹਰੀਨਾ ਹੈ 
ਜੂਨ 1 – 30, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਤਂੋ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਸਪਪ੍ਿੰਗਫੈਸਟ (Springfest)
3 ਜੂਨ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 3 ਿਜੇ ਤਕ, ਨਾਈਟਸਵਬ੍ਜ 
10 ਜੂਨ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 3 ਿਜੇ ਤਕ 
ਫਲਾਿਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ

ਸੈਲਰੀਬੈ੍ੈਂਪਟਨ (CeleBRAMPTON)
ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 11 ਜੂਨ, ਸਿੇਰੇ 11 ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਕ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ

ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕਰੀਟ (ਪਕਸਾਨਾੈਂ  ਦਰੀ ਮਾਰਕਰੀਟ) 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ (ਸ਼ਨੀਿਾਰ) 
18 ਜੂਨ ਤਂੋ 8 ਅਕਤੂਬਰ, ਸਿੇਰੇ 7 ਤਂੋ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਕ 
ਮੇਨ ਸਟ੍ੀਟ ਅਤੇ ਕਿੀਨ ਸਟ੍ੀਟ

ਮਾਉਟਂ ਪਲੇਜ਼ੰਟ ਵਿਲੇਜ (ਿੀਰਿਾਰ) 
23 ਜੂਨ ਤਂੋ 6 ਅਕਤੂਬਰ, ਸ਼ਾਮ 4 ਤਂੋ 8 ਿਜੇ ਤਕ 
(8 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਰਾਤ 7 ਿਜੇ ਤਕ) 
ਮਾਉਟਂ ਪਲੇਜ਼ੰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕਿੇਅਰ

ਜੁਲਾਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਸ਼ਨ 
ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤਕ 
ਵਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ

ਸਮਰ ਕੈੈਂਪ 
4 ਜੁਲਾਈ ਤਂੋ 2 ਸਤੰਬਰ

ਅਗਸਤ
ਸਰੀਨਰੀਅਰਸ ਓਪਨ ਹਾਊਸ 
8 ਅਗਸਤ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਿਜੇ ਤਕ 
ਫਲਾਿਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ

ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾੈਂ  
16 – 19 ਅਗਸਤ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਥਾਨ

ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱੁਧਿਾਰ ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ 9:30 ਿਜੇ ਰੋਜਰਸ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਲਾਈਿ ਦੇਖੋ। 
brampton.ca ਜਾਂ rogerstv.com 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਰਰਗਟਨ ਮੇਡੇਰੋਸ (Martin Medeiros)
905.874.2634
martin.medeiros@brampton.ca

ਜੈਫ ਬੋਮਨ (Jeff Bowman)
905.874.2603
jeff.bowman@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ
ਇੰਦਰਪਰਲ ਖੈਹਰਰ (Inderpal Khaihara)
905.874.5947
inderpal.khaihara@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ
ਸਜਦਰ ਪਰ੍ੀਨ (Sajda Parveen)
905.874.2637
sajda.parveen@brampton.ca

ਜੈਫ ਬੋਮਨ  
(Jeff Bowman) 

ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 3 ਅਤੇ 4

ਮਰਰਗਟਨ ਮੇਡੇਰੋਸ  
(Martin Medeiros) 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 3 ਅਤੇ 4

ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ

ਇਕੱਠੇ ਨਮਲ ਕੇ, ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਨਵੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਅਨਜਹਾ ਜੁਨੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਨਹਰ ਬਣਨਾ ਜੋ ਨਵੀਨਾਤਾਕਾਰੀ, ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋਵੇ।

ਬਜਟ 2016 ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਕਾਉਸਂਲ ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਵਾਨਤ, ਨਵੀਂ 2016-2018 ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ 
ਚਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਫਰ ਅਤੇ 
ਸੰਿਰਕ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਧਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ। ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਗਵਾਈ, ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ 
ਸ਼ਨਹਰੀ ਮਾਣ ਨਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਸਮੂਨਹਕ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਿ੍ਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ 
ਨਸਟੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸੇਧ ਨਦੰਦੀ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜੀਉਣ-ਯੋਗ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਨਵੱਚ ਨਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਨਸਟੀ 
ਕਾਉਸਂਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਕ ਸ਼ਨਹਰ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਸਫਲ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। brampton.ca/strategicplan 'ਤੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

2017 ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਟਾਉਨਹਾਲ

ਮੰਗਲਵਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤਂੋ 8 ਵਜੇ ਤਕ 
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ, ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ ਬ੍ਾਂਚ (Four Corners Branch) – 65 ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ ਈਸਟ 
(65 Queen Street East)

ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੇ ਬਜਟ 2017 ਨਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਨਸਟੀ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿੱਧਰ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਨਵੱਖ ਦੇ ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਕੰਨੇ ਿੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ 2017 ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਨਕੰਨਾ ਿ੍ਾਿਰਟੀ 
ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਕਵਂੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਸੂਨਚਤ ਬਣੇ ਰਨਹਣ 
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ 
ਹੋਣਗੇ। ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ brampton.ca/budget 'ਤੇ ਜਾਓ।

2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ

16 ਤਂੋ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਮੁਕਾਬਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 2,000 ਤਂੋ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟਾਂ, 
ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਲਆਉਣਗੀਆਂ। 
ਇਨਤਹਾਸਕ ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ (Chinguacousy Park), 
ਕੈਸੀ ਕਂੈਿਬੈਲ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Cassie Campbell 
Community Centre), ਅਤੇ ਅਨਤ-ਆਧੁਨਨਕ ਗੋਰ ਮੀਡੋ 
ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ (Gore Meadows Recreation 
Centre) ਸਮੇਤ, ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨਲ ਥਾਂਵਾਂ 
'ਤੇ 22 ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਿਾਵਰੇਡ ਸਂੈਟਰ (Powerade Centre) ਨਵਖੇ ਉਦਘਾਟਨੀ 
ਸਮਾਰੋਹ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਨਵਖੇ 
ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਗੇਜ ਿਾਰਕ (Gage Park) ਨਵੱਚ 
ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ।

ਸ਼ੈਨਡਊਲਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਨਕਆਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ c55plusgames2016.ca 
'ਤੇ ਜਾਓ।

“Thanks Neighbour (ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਆਂਢੀ)” ਗਾਈਡ ਨਵੱਚ ਇਹਨਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਿ੍ਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਲੱਡਭੋ। ਨਸਟੀ ਹਾਲ ਤਂੋ ਕਾਿੀ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ 
brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਦੇਖੋ

ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸ਼ਨਹਰ 
ਦੇ ਦੂਤ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ 
(ਖੇਡ ਮਾਹਰ, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਡ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰ) ਉਿਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਹੁਨਰ, 
ਨਦਲਚਸਿੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ।

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:
•  ਨਾਲ ਜੁੜੋ – ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦਾ 

ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਨਵਂੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਮਲੋ 
ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣੋ

•  ਨਵਂੇ ਹੁਨਰ ਨਸੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰੋ
•  ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਿਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 40 

ਘੰਨਟਆਂ ਦੀ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਰਨਵਸ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਨਵਹਾਰਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰੋ

ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਤੇ ਿਾਰਨਕੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਨਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਛਲੇ ਿਾਸੇ ਦੇ ਿੂਲ ਲਈ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੀ ਮਂੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਮੂਹਰਲੇ ਨਵਹੜੇ ਨਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ?

ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੇ ਉਦਘਰਟਨੀ ਚਰਾਂਸਲਰ ਦਰ ਐਲਰਨ 
ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2016

ਖੱਬੇ ਤਂੋ ਸੱਜੇ: ਡਾਕਟਰ ਜੈਫ ਜੈਬੂਸਕੀ (Jeff Zabudsky), ਨਮਸੀਸੌਗਾ ਕਾਉਸਂਲਰ ਜੋਹਨ ਕੋਵੈਕ (John Kovac), MPP ਅੰਨਮ੍ਤ ਮਾਂਗਟ (Amrit Mangat), ਨਮਸੀਸੌਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਂੋ੍ਬੀ (Bonnie 
Crombie), ਚਾਂਸਲਰ ਮਨੋਨੀਤ ਹੇਜ਼ਲ ਮੈਕਕੈਲੀਅਨ (Hazel McCallion), ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey), ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮਨ (Jeff Bowman), ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਮਾਰਨਟਨ ਮੇਡੇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ ਡਗ ਨਵ੍ਹ ਲੈਨਸ (Doug Whillans)।



ਮੇਅਰ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਕਰ ਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹਰ  ਅਤੇ 600,000 ਤਂੋ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਘਰ ਆਖਦੇ 
ਹਨ। ਕਾਉਸਂਲ ਵਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਵਹਣ ਯੋਗ, ਸਰਗਰਮ, ਜੋਸ਼ ਭਵਰਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕਂੇਦਰਤ ਹਰ ।

ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਹਰ  ਜੋ ਨਵੀਨ, ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਵਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਵਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਲਜਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਸਆਣਪ ਭਵਰਆ ਵਵਕਾਸ, 
ਸਫਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰ  ਵਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੜਾਵ ਅਵਜਹੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹਰ  ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਖਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨ, ਵਸੱਵਖਅਤ ਅਤੇ 
ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਰ । ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਾਉਸਂਲ ਨੇ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ੍ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਹਮ ਮੱੁਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ – ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ – ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਦਖਾਈ ਹਰ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਟੀ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱੁਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਵਜਵਂੇ ਵਕ; ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ 
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਵਹਲੇ ਸਮਂੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ), ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ, ਵਸਟੀ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡਾ ਬਜਟ।

ਕਾਉਸਂਲ ਵਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਬਹਤਰ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਰ ਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਨਵੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਸਤੰਬਰ 2016 ਨਵੱਚ, ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ, ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ (Queen Street) ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਟਰਮੀਨਲ (Downtown Terminal) ਿੱਛਮ ਤਂੋ ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ GO ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount 
Pleasant GO Station) ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ੂਮ (Züm) ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ 
ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਨਵੱਚ ਇਸ ਨੇ 21 ਨਮਲੀਅਨ ਤਂੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਢੋਇਆ, ਜੋ ਨਕ ਨਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲਂੋ 3.7 
ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਆਿਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ 98 ਫੀਸਦੀ ਿਹੰੁਚਯੋਗ ਫਲੀਟ ਿੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ 
ਅਤੇ PRESTO ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਨਵਧਾ ਨਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ 
(Next Ride) – ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲ-ਸਮਂੇ ਨਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 
ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ – ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, 
bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Next Ride 'ਤੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ।

ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਂੈਦੇ ਰਨਹਣ ਲਈ, 
bramptontransit.com 'ਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਦੇ ਨਵਂੇ ਈ-ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਿ 
ਕਰੋ।

ਯੋਜਨਾ ਨਕਉ ਂਬਣਾਈ ਜਾਵੇ?
ਇੱਕ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਕਵਂੇ 
ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ, ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 
ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਂ, ਸਭ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਨਦੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, 
ਿਾਰਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ – ਇਹਨਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਨੰੂ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਂੋ ਸੇਧ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਵੱਚ ਨਨਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ 
ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿ੍ਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰੇ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ  
ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਹਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਭਨਵੱਖ ਲਈ ਆਿਣੀ ਰਾਇ ਨਦਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਲੈਣ ਲਈ ਨਕ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੱਚ ਨਕਵਂੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,  
brampton.ca/opreview 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ opreview@brampton.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ 
ਕਰੋ।

ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਿ੍ਨਤਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਨਹਤ, ਨਡਟੈਚਡ (ਦੁਜੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ 
ਹੋਏ), ਸੇਮੀ-ਨਡਟੈਚਡ (ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਟਾਉਨ-ਹਾਊਸ ਘਰਾਂ ਨਵੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੂਨਨਟ, ਘਰ 
ਅੰਦਰ ਸਨਥਤ ਇੱਕ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨਵੱਚ ਿੂਰੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਇਕਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਮਂੈਟ ਸਮੇਤ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਵੀ ਹਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਯੂਨਨਟ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ 
ਿ੍ਨਕਨਰਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਨਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਦੋਵਂੇ ਯੂਨਨਟਾਂ 
ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਕਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟ 
ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ 
ਨਦੱਤੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•  ਜ਼ੋਹਨੰਗ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ (Zoning By-law) ਦੀ ਿਾਲਣਾ
•  ਨਬਲਨਡੰਗ ਕੋਡ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕੋਡ (ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ) ਦੀ ਿਾਲਣਾ
•  ਨਬਜਲਈ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ ਅਥਾਨਰਟੀ (Electrical Safety Authority) ਦੀ ਿਾਲਣਾ
•  ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਿ੍ਮਾਣੀਕਰਣ
•  ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/secondunits 'ਤੇ ਜਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਡਤੇ 
ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਕਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•  ਬੇਸਮਂੈਟ ਅਿਾਰਟਮਂੈਟ
•  ਦੋ-ਯੂਨਨਟ ਵਾਲੀ ਨਰਹਾਇਸ਼
•  ਗੈ੍ਨੀ ਫਲੈਟ
•  ਇਨ-ਲਾਅ ਸੁਇਟ
•  ਅਸੈਸਰੀ ਅਿਾਰਟਮਂੈਟ
•  ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੂਨਨਟ/ਸੁਇਟ

ਹੋਲੈਾਂਡ ਗਕ੍ਸਚਨ ਹੋਮਿ
ਡੱਚ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈ੍ਾਂਡਗਸ਼ਪ ਗਟਊਗਲਪ ਗਰਰਡਨ ਬਲੂਗਮੰਗ/ਫਲੈਗ ਰੇਗਿੰਗ ਸੇਰੇਮਨੀ (ਝੰਡਰ 
ਝੜਰਉਣ ਦੀ ਰਸਮ)
ਮੰਗਲਵਾਰ, 5 ਮਈ 2016

ਖੱਬੇ ਤਂੋ ਸੱਜੇ: 
ਐਨੇ ਵੈਨ ਲੂਅਨ (Anne van Leeuwen) – ਨੀਦਰਲਂੈਡ ਦੇ ਕਾਉਸਂਲ ਜਨਰਲ,
ਏਨਲਜ਼ਾਬੇਥ ਨਵਟਮਰ (Elisabeth Witmer) – ਡੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾਿਕ
ਜੈਫ ਬੋਮਨ (Jeff Bowman) – ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਕੇਨ ਰਾਅਨਲੰਜ਼ (Ken Rawlins) – ਹਾਲਂੈਡ ਨਕ੍ਸਚਨ ਹੋਮ ਦੇ CEO 
ਨਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) – ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ
ਕੀਥ ਐਂਬਟਮੈਨ (Keith Ambtman) – ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਅਰ, ਹਾਲਂੈਡ ਨਕ੍ਸਚਨ 
ਹੋਮਜ਼
ਮਾਰਨਟਨ ਵੈਨ ਡੇਨਜ਼ੇਨ (Martin van Denzen) – ਡੱਚ ਟੱਚ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਨਰਮਾਤਾ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ
ਮਾਰਨਟਨ ਮੇਡੇਰੋਸ (Martin Medeiros) – ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ

ਕੈਰਾਬ੍ਾਮ: ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦਾ ਬਹੁ-ਸਨਭਆਚਾਰਕ 
ਫਂੈ੍ਡਨਸ਼ਿ ਫੈਸਟੀਵਲ — 8 ਤਂੋ 10 ਜੁਲਾਈ 2016

ਕੈਰਾਬ੍ਾਮ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ, ਭੋਜਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਨਵਨਵਧ ਸਨਭਆਚਾਰ 
ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ carabram.org/ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਰਗਰਮ ਬਣੋ!

ਬਾਇਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਾਚ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ – ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਨਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣੇ ਰਨਹਣ ਦੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ! ਅੱਜ ਹੀ brampton.ca 'ਤੇ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰੋ

ਿਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਰਕ
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੰੂ ਿੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਿਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 6000 ਏਕੜ ਤਂੋ ਵੱਧ ਦੇ ਿਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ – ਸੈਰ ਕਰਨਾ, 
ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਘੰੁਮਣ-ਨਫਰਨ ਦੇ ਨਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਆਿਣੇ 
ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਨਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟੇ੍ਲਸ ਐਂਡ ਿਾਥਵੇਜ 
(Brampton’s Trails and Pathways) ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ।

ਨਫਟਨੈਸ ਿੋ੍ਗਰਾਮ
ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਫਟਨੈਸ ਮਂੈਬਰਨਸ਼ਿ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸ਼ਨਹਰ ਭਰ ਨਵੱਚ ਨਫਟਨੈਸ ਕਲਾਸਾਂ, ਵੇਟ ਰੂਮਾਂ, 
ਟੈ੍ਕਾਂ, ਿਬਨਲਕ ਸਨਵਮਜ਼ ਐਂਡ ਸਕੇਟਸ, ਸ਼ਾਇਨੀ, ਸਕੈ੍ਸ਼, ਅਤੇ ਰੈਕਟਬਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਮਤ ਿਹੰੁਚ। 
ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿੱਧਰਾਂ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ 
ਰਹੋ, ਨਸਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਓ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ!

ਸਨਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਇਵ 14+
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਲਾਈਫਸੇਨਵੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (Lifesaving Society) ਦੀ "ਸਨਵਮ 
ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ" (Swim to Survive) ਿੋ੍ਗਰਾਨਮੰਗ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਨਹਲੀ ਨਮਊਨਨਸਿਲਟੀ ਹੈ। 
"ਸਨਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ" ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਨਵੱਚ ਹਡੱਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਨਸਖਾ ਕੇ 
ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ 14+ ਨਸਟੀ ਦੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰਾਂ 
ਨਵੱਚ ਨਕਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹੈ।



ਮੇਅਰ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਕਰ ਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰਾਂ ਵਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਹਰ  ਅਤੇ 600,000 ਤਂੋ ਵੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰੂ ਘਰ ਆਖਦੇ 
ਹਨ। ਕਾਉਸਂਲ ਵਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਵਹਣ ਯੋਗ, ਸਰਗਰਮ, ਜੋਸ਼ ਭਵਰਆ ਅਤੇ ਵਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਵਹਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕਂੇਦਰਤ ਹਰ ।

ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਵਹਰ ਦਾ ਹਰ  ਜੋ ਨਵੀਨ, ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਵਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 
ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਵਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਵਹਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਲਜਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਸਆਣਪ ਭਵਰਆ ਵਵਕਾਸ, 
ਸਫਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ।

ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹਰ  ਵਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੜਾਵ ਅਵਜਹੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹਰ  ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ਖਰ 'ਤੇ ਜਵਾਨ, ਵਸੱਵਖਅਤ ਅਤੇ 
ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਰ । ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਾਉਸਂਲ ਨੇ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ੍ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਹਮ ਮੱੁਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ – ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ – ਨਾਲ 
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਦਖਾਈ ਹਰ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਟੀ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੱੁਵਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਵਜਵਂੇ ਵਕ; ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ 
ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਵਹਲੇ ਸਮਂੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ), ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ, ਵਸਟੀ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡਾ ਬਜਟ।

ਕਾਉਸਂਲ ਵਵੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਬਹਤਰ ਬ੍ਰ ਂਪਟਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਰ ਣ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਨਵੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?

ਸਤੰਬਰ 2016 ਨਵੱਚ, ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ, ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ (Queen Street) ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 
ਟਰਮੀਨਲ (Downtown Terminal) ਿੱਛਮ ਤਂੋ ਮਾਉਟਂ ਿਲੇਜ਼ੰਟ GO ਸਟੇਸ਼ਨ (Mount 
Pleasant GO Station) ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ੂਮ (Züm) ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ 
ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਨਵੱਚ ਇਸ ਨੇ 21 ਨਮਲੀਅਨ ਤਂੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਢੋਇਆ, ਜੋ ਨਕ ਨਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲਂੋ 3.7 
ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਆਿਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ 98 ਫੀਸਦੀ ਿਹੰੁਚਯੋਗ ਫਲੀਟ ਿੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ 
ਅਤੇ PRESTO ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਨਵਧਾ ਨਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਨਰਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ 
(Next Ride) – ਟੈਕਸਟ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸਲ-ਸਮਂੇ ਨਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 
ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ – ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ, 
bramptontransit.com 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ Next Ride 'ਤੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ।

ਸੇਵਾ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਂੈਦੇ ਰਨਹਣ ਲਈ, 
bramptontransit.com 'ਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਦੇ ਨਵਂੇ ਈ-ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਿ 
ਕਰੋ।

ਯੋਜਨਾ ਨਕਉ ਂਬਣਾਈ ਜਾਵੇ?
ਇੱਕ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਕਵਂੇ 
ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ, ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 
ਅਤੇ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਂ, ਸਭ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਨਦੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਂੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, 
ਿਾਰਕ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ – ਇਹਨਾਂ ਸਾਨਰਆਂ ਨੰੂ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਂੋ ਸੇਧ ਨਮਲਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ 
ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਵੱਚ ਨਨਯਨਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ 
ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਨਕ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿ੍ਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰੇ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਿਣੀ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ  
ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਹਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਭਨਵੱਖ ਲਈ ਆਿਣੀ ਰਾਇ ਨਦਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਲੈਣ ਲਈ ਨਕ ਅਨਧਕਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੱਚ ਨਕਵਂੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,  
brampton.ca/opreview 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਾਨੰੂ opreview@brampton.ca 'ਤੇ ਈਮੇਲ 
ਕਰੋ।

ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਿ੍ਨਤਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਨਹਤ, ਨਡਟੈਚਡ (ਦੁਜੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ 
ਹੋਏ), ਸੇਮੀ-ਨਡਟੈਚਡ (ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਟਾਉਨ-ਹਾਊਸ ਘਰਾਂ ਨਵੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਯੂਨਨਟ, ਘਰ 
ਅੰਦਰ ਸਨਥਤ ਇੱਕ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨਵੱਚ ਿੂਰੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਇਕਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਸਮਂੈਟ ਸਮੇਤ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਕਸੇ 
ਵੀ ਹਹੱਸੇ ਨਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਯੂਨਨਟ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ 
ਿ੍ਨਕਨਰਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਨਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਦੋਵਂੇ ਯੂਨਨਟਾਂ 
ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਨਕਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟ 
ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ 
ਨਦੱਤੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

•  ਜ਼ੋਹਨੰਗ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ (Zoning By-law) ਦੀ ਿਾਲਣਾ
•  ਨਬਲਨਡੰਗ ਕੋਡ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕੋਡ (ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ) ਦੀ ਿਾਲਣਾ
•  ਨਬਜਲਈ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲਈ ਅਥਾਨਰਟੀ (Electrical Safety Authority) ਦੀ ਿਾਲਣਾ
•  ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਿ੍ਮਾਣੀਕਰਣ
•  ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/secondunits 'ਤੇ ਜਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਡਤੇ 
ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਕਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:

•  ਬੇਸਮਂੈਟ ਅਿਾਰਟਮਂੈਟ
•  ਦੋ-ਯੂਨਨਟ ਵਾਲੀ ਨਰਹਾਇਸ਼
•  ਗੈ੍ਨੀ ਫਲੈਟ
•  ਇਨ-ਲਾਅ ਸੁਇਟ
•  ਅਸੈਸਰੀ ਅਿਾਰਟਮਂੈਟ
•  ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੂਨਨਟ/ਸੁਇਟ

ਹੋਲੈਾਂਡ ਗਕ੍ਸਚਨ ਹੋਮਿ
ਡੱਚ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈ੍ਾਂਡਗਸ਼ਪ ਗਟਊਗਲਪ ਗਰਰਡਨ ਬਲੂਗਮੰਗ/ਫਲੈਗ ਰੇਗਿੰਗ ਸੇਰੇਮਨੀ (ਝੰਡਰ 
ਝੜਰਉਣ ਦੀ ਰਸਮ)
ਮੰਗਲਵਾਰ, 5 ਮਈ 2016

ਖੱਬੇ ਤਂੋ ਸੱਜੇ: 
ਐਨੇ ਵੈਨ ਲੂਅਨ (Anne van Leeuwen) – ਨੀਦਰਲਂੈਡ ਦੇ ਕਾਉਸਂਲ ਜਨਰਲ,
ਏਨਲਜ਼ਾਬੇਥ ਨਵਟਮਰ (Elisabeth Witmer) – ਡੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾਿਕ
ਜੈਫ ਬੋਮਨ (Jeff Bowman) – ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਕੇਨ ਰਾਅਨਲੰਜ਼ (Ken Rawlins) – ਹਾਲਂੈਡ ਨਕ੍ਸਚਨ ਹੋਮ ਦੇ CEO 
ਨਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) – ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ
ਕੀਥ ਐਂਬਟਮੈਨ (Keith Ambtman) – ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਅਰ, ਹਾਲਂੈਡ ਨਕ੍ਸਚਨ 
ਹੋਮਜ਼
ਮਾਰਨਟਨ ਵੈਨ ਡੇਨਜ਼ੇਨ (Martin van Denzen) – ਡੱਚ ਟੱਚ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਨਰਮਾਤਾ ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ
ਮਾਰਨਟਨ ਮੇਡੇਰੋਸ (Martin Medeiros) – ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ

ਕੈਰਾਬ੍ਾਮ: ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦਾ ਬਹੁ-ਸਨਭਆਚਾਰਕ 
ਫਂੈ੍ਡਨਸ਼ਿ ਫੈਸਟੀਵਲ — 8 ਤਂੋ 10 ਜੁਲਾਈ 2016

ਕੈਰਾਬ੍ਾਮ ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ, ਭੋਜਨ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜ਼ਰੀਏ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਨਵਨਵਧ ਸਨਭਆਚਾਰ 
ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ carabram.org/ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਰਗਰਮ ਬਣੋ!

ਬਾਇਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਾਚ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ – ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਨਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣੇ ਰਨਹਣ ਦੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ! ਅੱਜ ਹੀ brampton.ca 'ਤੇ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰੋ

ਿਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਰਕ
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੰੂ ਿੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਿਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 6000 ਏਕੜ ਤਂੋ ਵੱਧ ਦੇ ਿਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ – ਸੈਰ ਕਰਨਾ, 
ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਚ ਘੰੁਮਣ-ਨਫਰਨ ਦੇ ਨਸਹਤਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਆਿਣੇ 
ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਨਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟੇ੍ਲਸ ਐਂਡ ਿਾਥਵੇਜ 
(Brampton’s Trails and Pathways) ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ।

ਨਫਟਨੈਸ ਿੋ੍ਗਰਾਮ
ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਫਟਨੈਸ ਮਂੈਬਰਨਸ਼ਿ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸ਼ਨਹਰ ਭਰ ਨਵੱਚ ਨਫਟਨੈਸ ਕਲਾਸਾਂ, ਵੇਟ ਰੂਮਾਂ, 
ਟੈ੍ਕਾਂ, ਿਬਨਲਕ ਸਨਵਮਜ਼ ਐਂਡ ਸਕੇਟਸ, ਸ਼ਾਇਨੀ, ਸਕੈ੍ਸ਼, ਅਤੇ ਰੈਕਟਬਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਮਤ ਿਹੰੁਚ। 
ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿੱਧਰਾਂ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ 
ਰਹੋ, ਨਸਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਜੀਓ ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ!

ਸਨਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਇਵ 14+
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਲਾਈਫਸੇਨਵੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (Lifesaving Society) ਦੀ "ਸਨਵਮ 
ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ" (Swim to Survive) ਿੋ੍ਗਰਾਨਮੰਗ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿਨਹਲੀ ਨਮਊਨਨਸਿਲਟੀ ਹੈ। 
"ਸਨਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ" ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਿਾਣੀ ਨਵੱਚ ਹਡੱਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਨਸਖਾ ਕੇ 
ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਵਮ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ 14+ ਨਸਟੀ ਦੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰਾਂ 
ਨਵੱਚ ਨਕਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਉਿਲਬਧ ਹੈ।



ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

ਸਮਾਰੋਹ
ਜੂਨ 
ਜੂਨ  ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ (ਮਨਪ੍ਚਾਵੇ) ਦਾ ਮਹਰੀਨਾ ਹੈ 
ਜੂਨ 1 – 30, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਤਂੋ ਪਤਾ ਕਰੋ

ਸਪਪ੍ਿੰਗਫੈਸਟ (Springfest)
3 ਜੂਨ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 3 ਿਜੇ ਤਕ, ਨਾਈਟਸਵਬ੍ਜ 
10 ਜੂਨ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 3 ਿਜੇ ਤਕ 
ਫਲਾਿਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ

ਸੈਲਰੀਬੈ੍ੈਂਪਟਨ (CeleBRAMPTON)
ਸ਼ਨੀਿਾਰ, 11 ਜੂਨ, ਸਿੇਰੇ 11 ਤਂੋ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਕ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ

ਬੈ੍ੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕਰੀਟ (ਪਕਸਾਨਾੈਂ  ਦਰੀ ਮਾਰਕਰੀਟ) 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਪਟਨ (ਸ਼ਨੀਿਾਰ) 
18 ਜੂਨ ਤਂੋ 8 ਅਕਤੂਬਰ, ਸਿੇਰੇ 7 ਤਂੋ ਦੁਪਵਹਰ 1 ਿਜੇ ਤਕ 
ਮੇਨ ਸਟ੍ੀਟ ਅਤੇ ਕਿੀਨ ਸਟ੍ੀਟ

ਮਾਉਟਂ ਪਲੇਜ਼ੰਟ ਵਿਲੇਜ (ਿੀਰਿਾਰ) 
23 ਜੂਨ ਤਂੋ 6 ਅਕਤੂਬਰ, ਸ਼ਾਮ 4 ਤਂੋ 8 ਿਜੇ ਤਕ 
(8 ਸਤੰਬਰ ਨੰੂ ਰਾਤ 7 ਿਜੇ ਤਕ) 
ਮਾਉਟਂ ਪਲੇਜ਼ੰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕਿੇਅਰ

ਜੁਲਾਈ
ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਜਸ਼ਨ 
ਸ਼ੱੁਕਰਿਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਰਾਤ 10 ਿਜੇ ਤਕ 
ਵਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ

ਸਮਰ ਕੈੈਂਪ 
4 ਜੁਲਾਈ ਤਂੋ 2 ਸਤੰਬਰ

ਅਗਸਤ
ਸਰੀਨਰੀਅਰਸ ਓਪਨ ਹਾਊਸ 
8 ਅਗਸਤ, ਦੁਪਵਹਰ ਤਂੋ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 3 ਿਜੇ ਤਕ 
ਫਲਾਿਰ ਵਸਟੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ

ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾੈਂ  
16 – 19 ਅਗਸਤ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਥਾਨ

ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱੁਧਿਾਰ ਨੰੂ ਸਿੇਰੇ 9:30 ਿਜੇ ਰੋਜਰਸ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀਆਂ ਮੀਵਟੰਗਾਂ ਲਾਈਿ ਦੇਖੋ। 
brampton.ca ਜਾਂ rogerstv.com 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਮਰਰਗਟਨ ਮੇਡੇਰੋਸ (Martin Medeiros)
905.874.2634
martin.medeiros@brampton.ca

ਜੈਫ ਬੋਮਨ (Jeff Bowman)
905.874.2603
jeff.bowman@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ
ਇੰਦਰਪਰਲ ਖੈਹਰਰ (Inderpal Khaihara)
905.874.5947
inderpal.khaihara@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ
ਸਜਦਰ ਪਰ੍ੀਨ (Sajda Parveen)
905.874.2637
sajda.parveen@brampton.ca

ਜੈਫ ਬੋਮਨ  
(Jeff Bowman) 

ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 3 ਅਤੇ 4

ਮਰਰਗਟਨ ਮੇਡੇਰੋਸ  
(Martin Medeiros) 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 3 ਅਤੇ 4

ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ

ਇਕੱਠੇ ਨਮਲ ਕੇ, ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਨਵੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਅਨਜਹਾ ਜੁਨੜਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਨਹਰ ਬਣਨਾ ਜੋ ਨਵੀਨਾਤਾਕਾਰੀ, ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 
ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋਵੇ।

ਬਜਟ 2016 ਦੇ ਸਬੰਧ ਨਵੱਚ ਕਾਉਸਂਲ ਦੁਆਰਾ ਿ੍ਵਾਨਤ, ਨਵੀਂ 2016-2018 ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ 
ਚਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਫਰ ਅਤੇ 
ਸੰਿਰਕ, ਸਮਾਰਟ ਵਾਧਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ। ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਗਵਾਈ, ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਅਤੇ 
ਸ਼ਨਹਰੀ ਮਾਣ ਨਵੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਸਮੂਨਹਕ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਿ੍ਦਰਨਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ 
ਨਸਟੀ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸੇਧ ਨਦੰਦੀ ਹੈ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਜੀਉਣ-ਯੋਗ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਨਵੱਚ ਨਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਨਸਟੀ 
ਕਾਉਸਂਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਕ ਸ਼ਨਹਰ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਦੀ ਸਫਲ ਯੋਜਨਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। brampton.ca/strategicplan 'ਤੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

2017 ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਟਾਉਨਹਾਲ

ਮੰਗਲਵਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤਂੋ 8 ਵਜੇ ਤਕ 
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ, ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ ਬ੍ਾਂਚ (Four Corners Branch) – 65 ਕਵੀਨ ਸਟ੍ੀਟ ਈਸਟ 
(65 Queen Street East)

ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੇ ਬਜਟ 2017 ਨਤਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਕ ਨਸਟੀ ਨੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿੱਧਰ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਨਵੱਖ ਦੇ ਬੁਨਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਕੰਨੇ ਿੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ 2017 ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਨਕ ਨਕੰਨਾ ਿ੍ਾਿਰਟੀ 
ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਕਵਂੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਸੂਨਚਤ ਬਣੇ ਰਨਹਣ 
ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ 
ਹੋਣਗੇ। ਵੇਰਨਵਆਂ ਲਈ brampton.ca/budget 'ਤੇ ਜਾਓ।

2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ

16 ਤਂੋ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, 2016 ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਮੁਕਾਬਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 2,000 ਤਂੋ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟਾਂ, 
ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਲਆਉਣਗੀਆਂ। 
ਇਨਤਹਾਸਕ ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ (Chinguacousy Park), 
ਕੈਸੀ ਕਂੈਿਬੈਲ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Cassie Campbell 
Community Centre), ਅਤੇ ਅਨਤ-ਆਧੁਨਨਕ ਗੋਰ ਮੀਡੋ 
ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ (Gore Meadows Recreation 
Centre) ਸਮੇਤ, ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨਲ ਥਾਂਵਾਂ 
'ਤੇ 22 ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ ਨਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ ਿਾਵਰੇਡ ਸਂੈਟਰ (Powerade Centre) ਨਵਖੇ ਉਦਘਾਟਨੀ 
ਸਮਾਰੋਹ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ ਨਵਖੇ 
ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਅਤੇ ਗੇਜ ਿਾਰਕ (Gage Park) ਨਵੱਚ 
ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ।

ਸ਼ੈਨਡਊਲਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ, ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੌਨਕਆਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ c55plusgames2016.ca 
'ਤੇ ਜਾਓ।

“Thanks Neighbour (ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਆਂਢੀ)” ਗਾਈਡ ਨਵੱਚ ਇਹਨਾਂ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਿ੍ਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਲੱਡਭੋ। ਨਸਟੀ ਹਾਲ ਤਂੋ ਕਾਿੀ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ 
brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਦੇਖੋ

ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ!
ਕੈਨੇਡਾ 55+ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਸ਼ਨਹਰ 
ਦੇ ਦੂਤ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇ 
(ਖੇਡ ਮਾਹਰ, ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖੇਡ 
ਵਾਲੰਟੀਅਰ) ਉਿਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਹੁਨਰ, 
ਨਦਲਚਸਿੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ।

ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ:
•  ਨਾਲ ਜੁੜੋ – ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦਾ 

ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮਸਤੀ ਕਰੋ, ਨਵਂੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਨਮਲੋ 
ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣੋ

•  ਨਵਂੇ ਹੁਨਰ ਨਸੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰੋ
•  ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਂੋ ਿਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 40 

ਘੰਨਟਆਂ ਦੀ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਰਨਵਸ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਨਵਹਾਰਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਿ੍ਾਿਤ ਕਰੋ

ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਤੇ ਿਾਰਨਕੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਨਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਛਲੇ ਿਾਸੇ ਦੇ ਿੂਲ ਲਈ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੀ ਮਂੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਮੂਹਰਲੇ ਨਵਹੜੇ ਨਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ 
ਹਾਂ?

ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੇ ਉਦਘਰਟਨੀ ਚਰਾਂਸਲਰ ਦਰ ਐਲਰਨ 
ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਫਰਵਰੀ 2016

ਖੱਬੇ ਤਂੋ ਸੱਜੇ: ਡਾਕਟਰ ਜੈਫ ਜੈਬੂਸਕੀ (Jeff Zabudsky), ਨਮਸੀਸੌਗਾ ਕਾਉਸਂਲਰ ਜੋਹਨ ਕੋਵੈਕ (John Kovac), MPP ਅੰਨਮ੍ਤ ਮਾਂਗਟ (Amrit Mangat), ਨਮਸੀਸੌਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕਂੋ੍ਬੀ (Bonnie 
Crombie), ਚਾਂਸਲਰ ਮਨੋਨੀਤ ਹੇਜ਼ਲ ਮੈਕਕੈਲੀਅਨ (Hazel McCallion), ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey), ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮਨ (Jeff Bowman), ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਮਾਰਨਟਨ ਮੇਡੇਰੋਸ (Martin Medeiros), ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ ਡਗ ਨਵ੍ਹ ਲੈਨਸ (Doug Whillans)।


