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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।

ਗੇਲ ਮਰਇਲਸ (Gael Miles)
905.874.2671
gael.miles@brampton.ca

ਪੈਟ ਫੋਰਗਟਨੀ (Pat Fortini)
905.874.2611
pat.fortini@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ
ਅੰਜਨ ਸੋਹੀ (Anjan Sohi)
905.874.5949 
anjan.sohi@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ
ਇਨਗਗ੍ਡ ਜਗਟੂ (Ingrid Jagtoo)
905.874.2607 
ingrid.jagtoo@brampton.ca

 gael.miles   gmiles_brampton ਿੈਟ ਫੋਰਨਟਨੀ (Pat Fortini) ਕਾਉਸਂਲਰ

ਪੈਟ ਫੋਰਗਟਨੀ  
(Pat Fortini) 

ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8

ਗੇਲ ਮਰਇਲਸ  
(Gael Miles) 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8

ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ ਸਕੇਨਟੰਗ ਟੇ੍ਲ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਖ਼ਬਰ: 2016 ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ 
ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਸਕੇਨਟੰਗ ਸਹੂਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ!

ਨਨਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਵੱਚ ਨਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਨਰੰਕ ਦੀਆਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਹਾਓ ਨਵੱਚ ਦਖਲ ਨਦੱਡਤੇ ਨਬਨਾਂ ਨਵਂੇ 
ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਕੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਜਾਣ ਨਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੱਚ ‘ਨਨਹਰ’ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਘੱਟ ਗਨਹਰਾਈ ਵਾਲਾ ਨਰਫਲੈਕਨਟਵ ਿੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ 
ਨਜੱਥੇ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਨਡਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੋੜ ਿੈਣ 'ਤੇ ਿੂਲ ਦੇ ਿਾਣੀ ਨੰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ, ਿ੍ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਲਾਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਕੇਨਟੰਗ ਟੇ੍ਲ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਹੁ-ਵਰਤਂੋ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਵੱਚ ਿੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ, 
ਇੱਕ ਖੱੁਲ੍ਹ ੀ ਜਗ੍ਹ ਾ/ਿਲਾਜ਼ਾ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਂੈਡਸਕੇਿ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। 
ਜੁੜੇ ਰਹੋ – ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ ਨਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਿਰਦੀਆਂ ਹਨ!

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 ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ 
c55plusgames2016.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

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

ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
c55plusgames2016.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਆਂਢੀ!

ਨਸਟੀ ਦੇ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ
ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨਮਆਰ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 
ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਹਰੇਕ ਬਂੈ੍ਿਟਨਵਾਸੀ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 
ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ, ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਚਆ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਿਾਰਨਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨਨਯਮ ਹਨ? ਘਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ 
ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਕ ਨਕਹੜੇ ਿਰਨਮਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਜਸ ਿ੍ਾਿਰਟੀ ਨੰੂ ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਨਦੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੀ 
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਫਕਰਮੰਦ ਹੋ?

brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਨਵੀਂ, ਅਿਡੇਟ ਕੀਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਈਡ “Thanks Neighbour” (ਧੰਨਵਾਦ 
ਗੁਆਂਢੀ) ਨਵੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮਂੈਟ ਅਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਤਂੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਤਾ ਕਰੋ।

ਕਾਉਸਂਲਰਾਂ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
 ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8 ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਨਵੱਚ ਵਾਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨਵੱਚ ਸਮੱੁਚੇ ਿਨਰਵਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ, ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਤਉਹਾਰ ਹਨ। 55+ ਸੀਨੀਅਰ 
ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਤਂੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਰਵਾਰਾਂ 
ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਇਨਤਹਾਸਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨਵੱਚ ਨਵਸ਼ਵ-ਿੱਧਰੀ 
ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਅਤੇ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਲਵੋ। ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਸ਼ਨਹਰ 
ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਅਨਹਮ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਟਂੈਡਰਡ ਅਤੇ ਿੂਅਰ (Standard 
and Poor) ਦੀ ਨਟ੍ਿਲ “A” ਕੈ੍ਨਡਟ ਰੇਨਟੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, 
ਅਤੇ GTA (ਗੇ੍ਟਰ ਟੋਰਂੋਟੋ ਏਰੀਆ) ਨਵੱਚ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਨਹਰਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਹੈ ਨਜੱਥੇ ਿ੍ਾਿਰਟੀ ਟੈਕਸ 
ਸਭ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਅਰਥ-ਨਵਵਸਥਾ। 
 ਸਾਨੰੂ ਨਸਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਨਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 ਤਨਹ-ਨਦਲਂੋ, ਗੀਲ ਅਤੇ ਿੈਟ (Gael & Pat)



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।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
ਹਾਓਡਨ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ

ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੱਚ ਕਈ ਿੁਰਾਣੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਿਣਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿੂਰਾ 
ਕਰ ਨਲਆ ਹੈ। ਕਾਉਸਂਲ ਨੰੂ ਨਦੱਤੀ ਹਾਲੀਆ ਸਟਾਫ ਨਰਿੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੁਰਾਣੀਆਂ 
ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਧਆਨ ਨਵੱਚ ਨਲਆਉਦਂਾ ਹੈ ਨਕ ਿਨਹਲਾਂ 
ਰਨਹੰਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ $50 ਨਮਲੀਅਨ ਤਂੋ ਵਧ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਨਮਊਨਨਸਿਲਟੀ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਿੈਣਗੀਆਂ।

ਨਨਜੱਠੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤਂੋ ਿਨਹਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਨਵੱਚ ਹਾਓਡਨ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ 
(Howden Recreation Centre) ਦਾ ਭਨਵੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1974 ਨਵੱਚ ਬਣੀ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ 
ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ ਹਾਲੀਆ ਨਬਲਨਡੰਗ ਆਨਡਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਨਦਖਾਉਦੇਂ ਹਨ ਨਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਿੰੂਜੀ 
ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਵੱਚ ਲਗਭਗ $4.4 ਨਮਲੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਨਵੀਂ ਛੱਤ, ਿੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਨੜਆ 
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਹਹੱਸਾ ਅਤੇ ਡੈਨਕੰਗ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਨਵਂੇ ਤਾਿ, ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਨਮੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸਸਟਮ – ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਿਗੇ੍ਡਾਂ ਨੰੂ 
ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ (Accessibility for 
Ontarians with Disabilities Act) ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਓਡਨ ਲਈ ਨਤੰਨ ਨਵਕਲਿਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ: ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਨਵੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ  ਸਮਂੇ 
ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਰਫ ਸਭ ਤਂੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ; ਵੱਡਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨਾ 
ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਲੰਮਂੇ ਸਮਂੇ ਤੱਕ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਜਾਂ ਸਮੱੁਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ 
ਜਗ੍ਹ ਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਫਰੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ)। ਕਾਉਸਂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਨਵਕਲਿਾਂ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 
ਿੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਉਸਂਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਿਨਹਲਾਂ ਜਨਤਕ 
ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ 
ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਸਟੀ ਿਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਿਲਾਨ (ਿਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵਹਲੇ ਸਮਂੇ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ) ਨਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਓਡਨ ਬਾਰੇ 
ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਿਲਾਨ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸਟੀ 
ਲਈ ਿਾਰਕਾਂ, ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ, ਮਨਿ੍ਚਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ 
ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਦਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
brampton.ca/PRMP 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਿਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਿਾਰਕ ਦਾ ਨਜ਼ੰਮਾ ਲਵੋ 

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ੍ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਬਣੋ – ਨਸਟੀ ਦੇ 400 ਿਾਰਕਾਂ, ਿਾਰਕੇਟਸ ਜਾਂ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ 
ਥਾਂਵਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਨਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਜ਼ੰਮਾ ਲਵੋ! ਅਡੌਿਟ-ਏ-ਿਾਰਕ ਿੋ੍ਗਰਾਮ (Adopt-a-Park) ਨਵੱਚ, 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਨਨਯਨਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਿਣੇ ਨਜ਼ੰਮੇ ਲਏ ਿਾਰਕ ਨਵੱਚ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਖੜ੍ਹੇ  ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਕਧਰੇ ਨਹੀਂ ਿਹੰੁਚਦੇ

ਖੜ੍ਹੇ  ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਨਲਟੀ ਨਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 
ਨਸਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਸਨਕੰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ  ਨਜਹੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ  ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ 
ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਤੇਲ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਇੰਜਣ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ, ਔਸਤ ਕਾਰ ਿ੍ਤੀ ਨਦਨ ਅੱਠ ਨਮੰਟਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹ ੀ ਅਵਸਥਾ ਨਵੱਚ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਗਤ $114 (ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਵੱਚ 202 ਨਕਲੋਗ੍ਾਮ CO2 ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਾਈਵਵੇਅ, ਿਾਰਨਕੰਗ ਲੌਟ, ਡ੍ਾਈਵ ਥਰੂ 
ਲੇਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਆਿਣੀ ਕਾਰ ਨਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਕ ਖੜ੍ਹ ੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਕਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਹੰੁਚਾਉਦਂਾ!

ਲੌਨਬੰਗ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਨਫਆਂ ਦੀਆਂ ਰਨਜਟਰੀਆਂ
ਲੌਨਬੰਗ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਨਫਆਂ ਦੀਆਂ ਰਨਜਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਸਟੀ ਹਾਲ 
ਨਵਖੇ ਿਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਉਸਂਲ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲੌਨਬੰਗ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੌਨਬੰਗ 
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਹਨਫਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਟਾਂ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਚਾਰ 
ਵਾਰ brampton.ca 'ਤੇ ਿੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਰਗਰਮ ਬਣੋ, ਨਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ!

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਸੀ ਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆਨਫਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ 55% ਵੱਸਂੋ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋੜ ਤਂੋ 
ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੋਟਾਿੇ ਤਂੋ ਿੀੜਤ ਹੈ? ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰਵਾਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਬਣਨ ਅਤੇ 
ਨਸਹਤਮੰਦ ਰਨਹਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਇਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਾਚ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ – ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਨਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣੇ ਰਨਹਣ ਦੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ! ਅੱਜ ਹੀ brampton.ca 'ਤੇ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰੋ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9.45 ਵਜੇ 
ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਤਂੋ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਾਮ 6.15 ਵਜੇ ਕਲੇਅਰਨਵਲੇ, 
ਡੇਅਰੀ ਕਵੀਨ (Clairville, Dairy Queen) ਤਂੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਬਂੈ੍ਿਟਨ (Bike 
Brampton) ਦੀਆਂ ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਰਾਈਡਾਂ (Community Rides) ਨਵੱਚ ਭਾਗ ਲਵੋ। ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ bikebrampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ

ਿ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 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।

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।

ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ: ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਨਨਰਮਾਣ ਗਤੀਨਵਧੀ ਨਵੱਚ $2.7 ਨਬਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਦਰਜਾ ਨਮਨਲਆ ਹੈ। 
ਵੱਡਡੇ ਅਤੇ ਦਰਨਮਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨਥਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਨਵਨਵਧ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਲ, AAA ਕੈ੍ਨਡਟ ਰੇਨਟੰਗ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂਘ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਨਦੰਦੇ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ (Amazon), ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਿਰੇਸ਼ਨਜ਼ (Air Canada 
Operations), ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (Canadian Blood Services), ਗੈਿ ਇੰਕ 
(Gap Inc), ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਨਲਊ ਕੈਨੇਡਾ (BMW Canada) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਿਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਫਤਰ 
ਸਥਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਿੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ 
ਬਜ਼ਾਰ ਨਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਿੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਨਸ਼ਤ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਮੋਹਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca 
'ਤੇ 2015 ਲਈ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਰਨਥਕ ਨਰਿੋਰਟ (Annual Economic Report) ਦੇਖੋ

ਉਸਾਰੀ
ਹਰੇਕ ਬਸੰਤ ਰੁਤ ਨਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਸਟੀ ਿੂਰੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੜਕਾਂ 
ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਲਈ brampton.
ca/roadworks 'ਤੇ ਜਾਓ; ਨਜਸ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਿਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਿਣੀ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਿਨਰਵਾਰ ਦੀ ਨਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰੋ

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵੱਚ, ਬਾਹਰ ਨਨਕਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ!
ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਨਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹਹੱਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਅਲਾਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਨਨਯਮ ਹੈ: ਬਾਹਰ ਨਨਕਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ। 
ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਨਕੰਟ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜਂੋ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ 
ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ-ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਨਵੱਚ ਿਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਨਰਵਾਰ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਿਨਹਲਾਂ ਤਂੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਈ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਨਵੱਚ ਵਾਿਸ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰਂੋ ਤੁਰੰਤ 911 
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਸਖਲਾਈ ਿ੍ਾਿਤ ਅਤੇ ਲੈਸ ਫਾਇਰਫਾਇਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ

ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਮਊਨਨਸਿਲਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਹਨੰਗ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋ 
ਨਡਟੈਚਡ (ਦੁਜੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ), ਸੇਮੀ-ਨਡਟੈਚਡ (ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਟਾਉਨਹਾਊਸ 
ਘਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਢਾਂਨਚਆਂ ਨਵੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। 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, 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ 
ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 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

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ

ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ (Next Ride), ਸੇਵਾ 
ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ, 
ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
bramptontransit.com 
'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਦੇ 
ਨਵਂੇ ਈ-ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ 
ਅੱਿ ਕਰੋ।

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



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।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
ਹਾਓਡਨ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ

ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੱਚ ਕਈ ਿੁਰਾਣੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ ਆਿਣਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਿੂਰਾ 
ਕਰ ਨਲਆ ਹੈ। ਕਾਉਸਂਲ ਨੰੂ ਨਦੱਤੀ ਹਾਲੀਆ ਸਟਾਫ ਨਰਿੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਆਦਾ ਿੁਰਾਣੀਆਂ 
ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਧਆਨ ਨਵੱਚ ਨਲਆਉਦਂਾ ਹੈ ਨਕ ਿਨਹਲਾਂ 
ਰਨਹੰਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ $50 ਨਮਲੀਅਨ ਤਂੋ ਵਧ ਚੱੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਨਮਊਨਨਸਿਲਟੀ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਿੈਣਗੀਆਂ।

ਨਨਜੱਠੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤਂੋ ਿਨਹਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਵੱਚਂੋ ਇੱਕ ਨਵੱਚ ਹਾਓਡਨ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ 
(Howden Recreation Centre) ਦਾ ਭਨਵੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1974 ਨਵੱਚ ਬਣੀ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ 
ਦੇ ਸਭ ਤਂੋ ਹਾਲੀਆ ਨਬਲਨਡੰਗ ਆਨਡਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਨਦਖਾਉਦੇਂ ਹਨ ਨਕ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਿੰੂਜੀ 
ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਵੱਚ ਲਗਭਗ $4.4 ਨਮਲੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਨਵੀਂ ਛੱਤ, ਿੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਨੜਆ 
ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਹਹੱਸਾ ਅਤੇ ਡੈਨਕੰਗ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਨਵਂੇ ਤਾਿ, ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਨਮੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸਸਟਮ – ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਿਗੇ੍ਡਾਂ ਨੰੂ 
ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਿਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ (Accessibility for 
Ontarians with Disabilities Act) ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਓਡਨ ਲਈ ਨਤੰਨ ਨਵਕਲਿਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਰਹਾ ਹੈ: ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਨਵੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ  ਸਮਂੇ 
ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਰਫ ਸਭ ਤਂੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ; ਵੱਡਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਨਾ 
ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਲੰਮਂੇ ਸਮਂੇ ਤੱਕ ਵਰਨਤਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਜਾਂ ਸਮੱੁਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ 
ਜਗ੍ਹ ਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਫਰੇ ਨਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ)। ਕਾਉਸਂਲ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਨਵਕਲਿਾਂ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 
ਿੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਉਸਂਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਂੋ ਿਨਹਲਾਂ ਜਨਤਕ 
ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ 
ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਸਟੀ ਿਾਰਕਸ ਅਤੇ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਿਲਾਨ (ਿਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵਹਲੇ ਸਮਂੇ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ) ਨਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਓਡਨ ਬਾਰੇ 
ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਿਲਾਨ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸਟੀ 
ਲਈ ਿਾਰਕਾਂ, ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ, ਮਨਿ੍ਚਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ 
ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਦਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
brampton.ca/PRMP 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਆਿਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਿਾਰਕ ਦਾ ਨਜ਼ੰਮਾ ਲਵੋ 

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿ੍ਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਬਣੋ – ਨਸਟੀ ਦੇ 400 ਿਾਰਕਾਂ, ਿਾਰਕੇਟਸ ਜਾਂ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ 
ਥਾਂਵਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਨਕਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਜ਼ੰਮਾ ਲਵੋ! ਅਡੌਿਟ-ਏ-ਿਾਰਕ ਿੋ੍ਗਰਾਮ (Adopt-a-Park) ਨਵੱਚ, 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਨਨਯਨਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਿਣੇ ਨਜ਼ੰਮੇ ਲਏ ਿਾਰਕ ਨਵੱਚ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਖੜ੍ਹੇ  ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਕਧਰੇ ਨਹੀਂ ਿਹੰੁਚਦੇ

ਖੜ੍ਹੇ  ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੁਆਨਲਟੀ ਨਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਿਾਉਦਂਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ 
ਨਸਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਸਨਕੰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ  ਨਜਹੇ ਸਮਂੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ  ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ 
ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਤੇਲ ਵਰਨਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਇੰਜਣ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ 
ਹੋ। ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ, ਔਸਤ ਕਾਰ ਿ੍ਤੀ ਨਦਨ ਅੱਠ ਨਮੰਟਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹ ੀ ਅਵਸਥਾ ਨਵੱਚ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਗਤ $114 (ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਵੱਚ 202 ਨਕਲੋਗ੍ਾਮ CO2 ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਾਈਵਵੇਅ, ਿਾਰਨਕੰਗ ਲੌਟ, ਡ੍ਾਈਵ ਥਰੂ 
ਲੇਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਆਿਣੀ ਕਾਰ ਨਵੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਨਕ ਖੜ੍ਹ ੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਣ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਕਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਿਹੰੁਚਾਉਦਂਾ!

ਲੌਨਬੰਗ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਨਫਆਂ ਦੀਆਂ ਰਨਜਟਰੀਆਂ
ਲੌਨਬੰਗ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਅਤੇ ਤੋਹਨਫਆਂ ਦੀਆਂ ਰਨਜਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਸਟੀ ਹਾਲ 
ਨਵਖੇ ਿਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਉਸਂਲ ਦੇ ਮਂੈਬਰ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਲਈ ਲੌਨਬੰਗ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਨਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਕੋਲ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੌਨਬੰਗ 
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਹਨਫਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਟਾਂ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਚਾਰ 
ਵਾਰ brampton.ca 'ਤੇ ਿੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਰਗਰਮ ਬਣੋ, ਨਸਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ!

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਤਾ ਸੀ ਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆਨਫਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ 55% ਵੱਸਂੋ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋੜ ਤਂੋ 
ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੋਟਾਿੇ ਤਂੋ ਿੀੜਤ ਹੈ? ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰਵਾਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਬਣਨ ਅਤੇ 
ਨਸਹਤਮੰਦ ਰਨਹਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਿੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਇਕ ਚਲਾਉਣਾ, ਨਾਚ ਜਾਂ ਤੈਰਾਕੀ – ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਨਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣੇ ਰਨਹਣ ਦੇ ਬਹੁਤ 
ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ! ਅੱਜ ਹੀ brampton.ca 'ਤੇ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰੋ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਸਵੇਰੇ 9.45 ਵਜੇ 
ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਤਂੋ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਾਮ 6.15 ਵਜੇ ਕਲੇਅਰਨਵਲੇ, 
ਡੇਅਰੀ ਕਵੀਨ (Clairville, Dairy Queen) ਤਂੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਬਂੈ੍ਿਟਨ (Bike 
Brampton) ਦੀਆਂ ਕਨਮਊਨਨਟੀ ਰਾਈਡਾਂ (Community Rides) ਨਵੱਚ ਭਾਗ ਲਵੋ। ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ bikebrampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ

ਿ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 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।

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।

ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ: ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਆਕਰਨਸ਼ਤ ਕਰ ਨਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਨਨਰਮਾਣ ਗਤੀਨਵਧੀ ਨਵੱਚ $2.7 ਨਬਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਦਰਜਾ ਨਮਨਲਆ ਹੈ। 
ਵੱਡਡੇ ਅਤੇ ਦਰਨਮਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨਥਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਨਵਨਵਧ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਲ, AAA ਕੈ੍ਨਡਟ ਰੇਨਟੰਗ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂਘ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀ 
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਨਦੰਦੇ ਹਨ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ (Amazon), ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਿਰੇਸ਼ਨਜ਼ (Air Canada 
Operations), ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ (Canadian Blood Services), ਗੈਿ ਇੰਕ 
(Gap Inc), ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਨਲਊ ਕੈਨੇਡਾ (BMW Canada) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਿਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਫਤਰ 
ਸਥਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਿੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ 
ਬਜ਼ਾਰ ਨਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਿੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਨਸ਼ਤ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਮੋਹਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca 
'ਤੇ 2015 ਲਈ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਰਨਥਕ ਨਰਿੋਰਟ (Annual Economic Report) ਦੇਖੋ

ਉਸਾਰੀ
ਹਰੇਕ ਬਸੰਤ ਰੁਤ ਨਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਸਟੀ ਿੂਰੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੜਕਾਂ 
ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਲਈ brampton.
ca/roadworks 'ਤੇ ਜਾਓ; ਨਜਸ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਿਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਿਣੀ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਿਨਰਵਾਰ ਦੀ ਨਹਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰੋ

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵੱਚ, ਬਾਹਰ ਨਨਕਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ!
ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੰਨਜ਼ਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹਹੱਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ 
ਕਰਦੇ ਸਮੋਕ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ (CO) ਅਲਾਰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਨਨਯਮ ਹੈ: ਬਾਹਰ ਨਨਕਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ। 
ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਨਕੰਟ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜਂੋ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਨਰਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ 
ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ-ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਨਵੱਚ ਿਾਉਦਂੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਨਰਵਾਰ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 
ਿਨਹਲਾਂ ਤਂੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਈ ਐਮਰਜਂੈਸੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਘਰ ਨਵੱਚ ਵਾਿਸ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰਂੋ ਤੁਰੰਤ 911 
'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਸਖਲਾਈ ਿ੍ਾਿਤ ਅਤੇ ਲੈਸ ਫਾਇਰਫਾਇਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ

ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੰੂਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਮਊਨਨਸਿਲਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਹਨੰਗ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਜੋ 
ਨਡਟੈਚਡ (ਦੁਜੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ), ਸੇਮੀ-ਨਡਟੈਚਡ (ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਟਾਉਨਹਾਊਸ 
ਘਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਢਾਂਨਚਆਂ ਨਵੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। 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, 
ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਨਦੱਤੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ 
ਿੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 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

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ

ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ (Next Ride), ਸੇਵਾ 
ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੋ੍ਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ, 
ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
bramptontransit.com 
'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਟ੍ਾਂਨਜ਼ਟ ਦੇ 
ਨਵਂੇ ਈ-ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ 
ਅੱਿ ਕਰੋ।

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



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।

ਗੇਲ ਮਰਇਲਸ (Gael Miles)
905.874.2671
gael.miles@brampton.ca

ਪੈਟ ਫੋਰਗਟਨੀ (Pat Fortini)
905.874.2611
pat.fortini@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ
ਅੰਜਨ ਸੋਹੀ (Anjan Sohi)
905.874.5949 
anjan.sohi@brampton.ca

ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ
ਇਨਗਗ੍ਡ ਜਗਟੂ (Ingrid Jagtoo)
905.874.2607 
ingrid.jagtoo@brampton.ca

 gael.miles   gmiles_brampton ਿੈਟ ਫੋਰਨਟਨੀ (Pat Fortini) ਕਾਉਸਂਲਰ

ਪੈਟ ਫੋਰਗਟਨੀ  
(Pat Fortini) 

ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8

ਗੇਲ ਮਰਇਲਸ  
(Gael Miles) 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8

ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ ਸਕੇਨਟੰਗ ਟੇ੍ਲ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਖ਼ਬਰ: 2016 ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ 
ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਆਈਸ ਸਕੇਨਟੰਗ ਸਹੂਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ!

ਨਨਹਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਵੱਚ ਨਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਨਰੰਕ ਦੀਆਂ ਨਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਹਾਓ ਨਵੱਚ ਦਖਲ ਨਦੱਡਤੇ ਨਬਨਾਂ ਨਵਂੇ 
ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਸਕੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਜਾਣ ਨਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੱਚ ‘ਨਨਹਰ’ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਘੱਟ ਗਨਹਰਾਈ ਵਾਲਾ ਨਰਫਲੈਕਨਟਵ ਿੂਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ 
ਨਜੱਥੇ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਨਡਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੋੜ ਿੈਣ 'ਤੇ ਿੂਲ ਦੇ ਿਾਣੀ ਨੰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਿੋ੍ਗਰਾਮਾਂ, ਿ੍ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਿਲਾਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਕੇਨਟੰਗ ਟੇ੍ਲ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਬਹੁ-ਵਰਤਂੋ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਵੱਚ ਿੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ, 
ਇੱਕ ਖੱੁਲ੍ਹ ੀ ਜਗ੍ਹ ਾ/ਿਲਾਜ਼ਾ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਂੈਡਸਕੇਿ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। 
ਜੁੜੇ ਰਹੋ – ਨਚੰਗਕੂਜ਼ੀ ਿਾਰਕ ਨਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵਾਿਰਦੀਆਂ ਹਨ!

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 ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਈ 
c55plusgames2016.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

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

ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
c55plusgames2016.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਆਂਢੀ!

ਨਸਟੀ ਦੇ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ
ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਸਾਡੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਨਮਆਰ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ 
ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਹਰੇਕ ਬਂੈ੍ਿਟਨਵਾਸੀ ਦੀ ਭੂਨਮਕਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਿਣੇ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 
ਨਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ, ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਨਮਲਦੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਚਆ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਿਾਰਨਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨਨਯਮ ਹਨ? ਘਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ 
ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਕ ਨਕਹੜੇ ਿਰਨਮਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਜਸ ਿ੍ਾਿਰਟੀ ਨੰੂ ਨਕਰਾਏ 'ਤੇ ਨਦੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੀ 
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਮਆਰਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਫਕਰਮੰਦ ਹੋ?

brampton.ca/bylaws 'ਤੇ ਨਵੀਂ, ਅਿਡੇਟ ਕੀਤੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਈਡ “Thanks Neighbour” (ਧੰਨਵਾਦ 
ਗੁਆਂਢੀ) ਨਵੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮਂੈਟ ਅਤੇ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਸਰਨਵਨਸਜ਼ ਤਂੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਤਾ ਕਰੋ।

ਕਾਉਸਂਲਰਾਂ ਵੱਲਂੋ ਸੁਨੇਹਾ
 ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ 7 ਅਤੇ 8 ਨਨਊਜ਼ਲੈਟਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬਂੈ੍ਿਟਨ 
ਨਵੱਚ ਵਾਿਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨਵੱਚ ਸਮੱੁਚੇ ਿਨਰਵਾਰ 
ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ, ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਤਉਹਾਰ ਹਨ। 55+ ਸੀਨੀਅਰ 
ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਤਂੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਨਰਵਾਰਾਂ 
ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸਾਡੇ ਇਨਤਹਾਸਕ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨਵੱਚ ਨਵਸ਼ਵ-ਿੱਧਰੀ 
ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਅਤੇ ਧੁਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਲਵੋ। ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਸ਼ਨਹਰ 
ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 ਆਰਨਥਕ ਨਵਕਾਸ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਅਨਹਮ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਟਂੈਡਰਡ ਅਤੇ ਿੂਅਰ (Standard 
and Poor) ਦੀ ਨਟ੍ਿਲ “A” ਕੈ੍ਨਡਟ ਰੇਨਟੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ਨਹਰ ਨਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, 
ਅਤੇ GTA (ਗੇ੍ਟਰ ਟੋਰਂੋਟੋ ਏਰੀਆ) ਨਵੱਚ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਨਹਰਾਂ ਨਵੱਚਂੋ ਹੈ ਨਜੱਥੇ ਿ੍ਾਿਰਟੀ ਟੈਕਸ 
ਸਭ ਤਂੋ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਅਰਥ-ਨਵਵਸਥਾ। 
 ਸਾਨੰੂ ਨਸਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿ੍ਨਤਨਨਧਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਨਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਨਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 ਤਨਹ-ਨਦਲਂੋ, ਗੀਲ ਅਤੇ ਿੈਟ (Gael & Pat)


