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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।

ਜੋਹਨ ਸਪੋ੍ਗ੍ਅਰੀ (John Sprovieri)
905-874-2610 
john.sprovieri@brampton.ca

ਗੁਰਪ੍ੀਤ ਗਡਲੋਨ (Gurpreet Dhillon)
905-874-2609 
gurpreet.dhillon@brampton.ca

ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ:
ਰੁਗਪੰਦਰ ਕੌਰ (Rupinder Kaur)
905-874-2635 
rupinder.kaur@brampton.ca

ਅਨਹਦਜੀਤ (ਜੀਤ) ਗਰੇ੍ਰਲ (Anahadjeet 
(Jeet) Garewal) 
905-874-5948 
anahadjeet.garewal@brampton.ca

 @COB_Wards9and10

ਗੁਰਪ੍ੀਤ ਗਡਲੋਨ  
(Gurpreet Dhillon) 

ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10

ਜੋਹਨ ਸਪੋ੍ਗ੍ਅਰੀ  
(John Sprovieri) 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨੰੂ ਨਮਲੋ 
ਜੋਹਨ ਸਿੋ੍ਨਵਅਰੀ (John Sprovieri)

ਇਟਲੀ ਨਵੱਚ ਿੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋਹਨ ਸਿੋ੍ਨਵਅਰੀ (John Sprovieri) ਨੇ 1988 
ਤਂੋ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਨਵੱਚ, ਅਤੇ ਨਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਿੀਲ ਰੀਜਨਲ 
ਕਾਉਸਂਲ ਨਵੱਚ ਆਿਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਉਹ 2000 ਨਵੱਚ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਫੋਰਡ ਤਂੋ ਨਰਟਾਇਰ 
ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸਰਫ ਆਿਣੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀਆਂ ਨਡਊਟੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ 
ਨਧਆਨ ਕਂੇਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਉਸਂਲਰ ਸਿੋ੍ਨਵਅਰੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਂੋ 
ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, 
ਸਥਾਨਕ ਿੇਰਂੇਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੱੁਟਬਾਲ ਕੋਚ ਵੱਜਂੋ 
ਆਿਣਾ ਜੋਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਨਾਈਟਸ 
ਆਫ ਕੋਲੰਬਸ (Knights of Columbus) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ 
ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

“1988 ਤਂੋ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੰੂ 
ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਨਬਹਤਰ ਸ਼ਨਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਮਹਨਤ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ 
ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨੰੂ ਨਮਲੋ 
ਗੁਰਿ੍ੀਤ ਨਡਲੋਨ (Gurpreet Dhillon)

ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ ਨਵੰਡਸਰ ਨਵੱਚ ਿੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਉਹ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੰੂ ਆਿਣਾ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਿਣੀ ਿਤਨੀ ਨਾਲ 
ਦੋ ਿੱੁਤਰਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ-ਿੋਸਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਵੱਡਾ 
ਹੰੁਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਆਿਣੀ ਿਨਹਲੀ ਨਮਆਦ ਨਵੱਚ, ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ 
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਨਰਿੱਖ ਮੌਕੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਕਾਉਸਂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਨਲਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਰੱਨਖਆ 
ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਂੇਦਰਤ ਹਨ, ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਵੱਚ ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਿਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਮਰਾਹਕੰੁਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ ਇੱਕ ਯੂਥ ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਚਲਾਉਦੇਂ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿੂਰਬੀ ਨਸਰੇ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਨਲਆਉਣ 
ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

“ਮਂੈ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਿਨਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬਹਤਰੀਨ 
ਹਹੱਤਾਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਾਣ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਧਆਨ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਨਲਆਂ 'ਤੇ ਕਂੇਦਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ 
ਆਿਣੀ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।”

ਫਲੋਰਾਈਡ
ਸਾਡੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਿਾਣੀ ਨਵੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵੱਚ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਮੱੁਦਾ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ। ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਿ੍ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣ ਨਵੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਾਉਸਂਲਰ ਸਿਰੋਵੀਰੀ (Sprovieri) ਲਈ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਿਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਕ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਿਨਹਲੂ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ 
ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਿਾਣੀ ਤਂੋ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਨਸੱਧਾ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਕਾਉਸਂਲ ਨੇ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਨਰੰਗ (ਸਫਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ) 'ਤੇ ਨਧਆਨ ਨਦੱਤਾ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਆਿਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸੀਕੈਬਾਂ ਅਤੇ ਨਲਮੋਜੀਨਾਂ ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਤਂੋ ਲਾਇਸਂੈਸ ਲੈਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਨਵੱਚ, ਉਬੇਰ 
(Uber) ਵਰਗੀਆਂ ਨਬਨਾਂ ਲਾਇਸਂੈਸ ਤਂੋ ਸਫਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਿਨੀਆਂ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਸਟੀ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਤ ਹੈ ਨਕ ਨਬਨਾਂ ਲਾਇਸਂੈਸ ਵਾਲੇ ਆਿਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ, ਨਸਖਲਾਈ, ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 
ਡ੍ਾਈਨਵੰਗ ਦੇ ਨਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ।

ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਸਟੀ ਆਿਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲਾਇਸਂੈਡਨਸੰਗ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਿਰੇਟਰਾਂ (ਟੈਕਸੀਆਂ, ਨਲਮੋ, ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਨਰੰਗ ਕੰਿਨੀਆਂ ਆਨਦ) ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਨਯੰਨਤ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਵਕਲਿਾਂ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ। ਅਿਡੇਟ brampton.ca 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।

ਨਵਂੇ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਅੰਨਤਮ ਰੂਿ ਨਦੱਡਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਬਨਾਂ ਲਾਇਸਂੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਆਿਣੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਆ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵੱਚ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ 
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਕਰੋ।

ਨਡਲੋਨ ਿਨਰਵਾਰ: ਕਵਲਜੀਤ, ਕਰਮ ਨਸੰਘ, ਸ਼ਾਬੈਗ ਨਸੰਘ, ਗੁਰਿ੍ੀਤ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਨਰੰਗ 'ਤੇ ਿਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਿੱਖ ਨਵੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ।



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।

ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਬਲੂ ਹਰੱਬਨ ਿੈਨਲ

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ, ਨਮਨਨਸਟਰੀ ਆਫ ਟੇ੍ਹਨੰਗ, ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀਜ਼ (Ministry of 
Training, Colleges and Universities) ਤਂੋ ਿ੍ਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਤਆਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਨਦਲਚਸਿੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਅਨਜਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਵੱਚ, ਮੇਅਰ ਨਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਅਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਸਟੀ 
ਕਾਉਸਂਲ ਨੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲੂ ਹਰੱਬਨ ਿੈਨਲ 
(Blue Ribbon Panel) ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਿੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਿਰਸਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਿ੍ੀਮੀਅਰ ਨਵਲੀਅਮ ਜੀ. ਡੇਨਵਸ (William G. 
Davis) ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੱਚ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ (Dhillon) ਅਤੇ ਿ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਵੱਨਦਅਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ, ਨਸਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਤਂੋ ਿ੍ਨਤਨਨਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

brampton.ca 'ਤੇ City Hall > Corporate Initiatives ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿ੍ਾਿਤ ਕਰੋ।
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ਨਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ (Dhillon) ਨੇ ਿਨਹਲੇ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਿਾਰਕ ਟੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕੀਤੀ ਸੀ – ਜੋ ਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਅਨਹਮ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਿਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਾਰਕ ਨਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਮਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਆਿਣੀਆਂ 
ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਿ੍ਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ 
ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਲ ਨਮਊਨਨਸਿਲ 101 ਸੂਚਨਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨਵੱਚ 
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਜਲਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ!

ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ਼ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ

ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ਼ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Gore Meadows Community  Centre) ਦਾ 
ਿੜਾਅ 2 ਆਏਗਾ, ਜੋ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਐਰੀਨਾ, ਿੂਲ, ਸਕੇਟ ਿਾਰਕ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਨਫਟਨੈਸ ਖੇਤਰ 
ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। brampton.ca 'ਤੇ Residents > Community Centres ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਇਸ ਿੋ੍ਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ 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, ਬੇਸਮਂੈਟ ਸਮੇਤ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਨਥਤ ਇੱਕ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨਵੱਚ 
ਿੂਰੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਯੂਨਨਟ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਿ੍ਨਕਨਰਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਨਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਦੋਵਂੇ 
ਯੂਨਨਟਾਂ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਨਵੱਚ ਬਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ 
ਨਦੱਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:

•  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

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।
ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਭਨਵੱਖ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਮੁਫਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਡ੍ਾਿ-ਇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਿੇੜ ਲਗਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਸਂਲਰ ਸਿੋ੍ਨਵਅਰੀ  
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ ਡ੍ਾਈਵ 
(ਏਅਰਿੋਰਟ ਰੋਡ (Airport Road) ਅਤੇ ਗੋਰਵੇਅ ਡ੍ਾਈਵ (Goreway Drive) 
ਨਵਚਕਾਰ)
ਗੋਰਵੇਅ ਡ੍ਾਈਵ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ ਡ੍ਾਈਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਿੱੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 
ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਵੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿੂਰਬ ਨਵੱਚ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਿ੍ਭਾਨਵਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਦੀ 
2016 ਦੀ ਿਤੜਝ ਦੇ ਆਖਰ ਨਵੱਚ ਸਮਾਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਫਰਨਫੋਰੈਸਟ ਡ੍ਾਈਵ
ਨਸਟੀ ਸਂੈਡਲਵੱੁਡ ਿਾਰਕਵੇਅ ਈਸਟ (Sandalwood Parkway East) ਅਤੇ ਬੋਵੇਰਡ ਡ੍ਾਈਵ ਈਸਟ 
(Bovaird Drive East) ਨਵਚਕਾਰ, ਫਰਨਫੋਰੈਸਟ ਡ੍ਾਈਵ (Fernforest Drive) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਟੈ੍ਨਫਕ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨਵੱਚ ਫਰਨਫੋਰੈਸਟ 'ਤੇ ਿੀਲੀ ਮੱਧ ਰੇਖਾ 
ਿਂੇਟ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵਂੇ ਿਾਸੇ “ਅਰਬਨ ਸ਼ੋਲਡਰ” ਨਨਯਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਬਨ 
ਸ਼ੋਲਡਰ ਸੜਕ ਦਾ ਉਹ ਹਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਕਲ-ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਨਲਆਂ ਸਮੇਤ, ਮੋਟਰ 
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਿੂਰਾ 
ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ (ਿ੍ਕਾਨਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਿ੍ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਤ)।

ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ (Countryside) ਅਤੇ ਮੇਅਫੀਲਡ (Mayfield) ਦਰਨਮਆਨ ਬੈ੍ਮਲੀ ਰੋਡ 
(Bramalea Road) ਨੰੂ ਚੌੜਾ ਕਰਨ (ਦੋ ਤਂੋ ਚਾਰ ਲੇਨਾਂ) ਦਾ ਕੰਮ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 
2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਗੋਰਵੇਅ (Goreway) ਤਂੋ ਮੈਕਵੀਨ (McVean) ਤੱਕ ਕੰਟਰੀਸਰਈਡ ਡ੍ਰਈ੍ (Countryside 
Drive), ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ (Countryside) ਤਂੋ ਮੇਅਫੀਲਡ (Mayfield) ਦਰਨਮਆਨ ਗੋਰਵੇਅ 
ਡ੍ਾਈਵ (Goreway Drive) ਜੂਨ 2016 ਤਂੋ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਟੈ੍ਨਫਕ ਲਈ ਬੰਦ ਰਨਹਣਗੀਆਂ।

ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ (Countryside) ਤਂੋ ਮੇਅਫੀਲਡ (Mayfield) ਦਰਨਮਆਨ ਟੋਰਬ੍ਰਮ ਰੋਡ 
(Torbram Road) ਜੂਨ 2016 ਤਂੋ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ ਟੈ੍ਨਫਕ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤਂੋ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘੋ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਿਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ brampton.ca/
roadworks 'ਤੇ ਜਾਓ



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।

ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਬਲੂ ਹਰੱਬਨ ਿੈਨਲ

ਨਸਟੀ ਆਫ ਬਂੈ੍ਿਟਨ, ਨਮਨਨਸਟਰੀ ਆਫ ਟੇ੍ਹਨੰਗ, ਕਾਲਜਸ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀਜ਼ (Ministry of 
Training, Colleges and Universities) ਤਂੋ ਿ੍ਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਤਆਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਨਦਲਚਸਿੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਅਨਜਹੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਵੱਚ, ਮੇਅਰ ਨਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਅਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਸਟੀ 
ਕਾਉਸਂਲ ਨੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਯੂਨੀਵਰਨਸਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲੂ ਹਰੱਬਨ ਿੈਨਲ 
(Blue Ribbon Panel) ਦੀ ਨਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਿੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਿਰਸਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਿ੍ੀਮੀਅਰ ਨਵਲੀਅਮ ਜੀ. ਡੇਨਵਸ (William G. 
Davis) ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੱਚ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ (Dhillon) ਅਤੇ ਿ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਵੱਨਦਅਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ 
ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ, ਨਸਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲ ਤਂੋ ਿ੍ਨਤਨਨਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

brampton.ca 'ਤੇ City Hall > Corporate Initiatives ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿ੍ਾਿਤ ਕਰੋ।

ਿਾਰਕ ਟੂਰ / ਨਮਊਨਨਸਿਲ 101

ਨਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ (Dhillon) ਨੇ ਿਨਹਲੇ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਿਾਰਕ ਟੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕੀਤੀ ਸੀ – ਜੋ ਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਅਨਹਮ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਿਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਾਰਕ ਨਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਮਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਆਿਣੀਆਂ 
ਨਚੰਤਾਵਾਂ ਿ੍ਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦੇ ਮੱੁਖ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ 
ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਲ ਨਮਊਨਨਸਿਲ 101 ਸੂਚਨਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨਵੱਚ 
ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਜਲਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ!

ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ਼ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬੇ੍ਰੀ

ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੋਰ ਮੀਡੋਜ਼ ਕਨਮਉਨਨਟੀ ਸਂੈਟਰ (Gore Meadows Community  Centre) ਦਾ 
ਿੜਾਅ 2 ਆਏਗਾ, ਜੋ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਐਰੀਨਾ, ਿੂਲ, ਸਕੇਟ ਿਾਰਕ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਨਫਟਨੈਸ ਖੇਤਰ 
ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। brampton.ca 'ਤੇ Residents > Community Centres ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਇਸ ਿੋ੍ਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ।

ਦੂਜੀਆਂ ਯੂਨਨਟਾਂ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ 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, ਬੇਸਮਂੈਟ ਸਮੇਤ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਨਥਤ ਇੱਕ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨਵੱਚ 
ਿੂਰੀ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਯੂਨਨਟ ਲਈ ਰਨਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਿ੍ਨਕਨਰਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਨਹਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹ ਾ ਨੰੂ ਦੋਵਂੇ 
ਯੂਨਨਟਾਂ ਦੇ ਨਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਨਵੱਚ ਬਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ 
ਨਦੱਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:

•  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

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।
ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਭਨਵੱਖ ਦਾ ਨਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਮੁਫਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਡ੍ਾਿ-ਇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਿੇੜ ਲਗਾਉਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਉਸਂਲਰ ਸਿੋ੍ਨਵਅਰੀ  
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ ਡ੍ਾਈਵ 
(ਏਅਰਿੋਰਟ ਰੋਡ (Airport Road) ਅਤੇ ਗੋਰਵੇਅ ਡ੍ਾਈਵ (Goreway Drive) 
ਨਵਚਕਾਰ)
ਗੋਰਵੇਅ ਡ੍ਾਈਵ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ ਡ੍ਾਈਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਿੱੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 
ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਵੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਿੂਰਬ ਨਵੱਚ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਿ੍ਭਾਨਵਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜਸ ਦੀ 
2016 ਦੀ ਿਤੜਝ ਦੇ ਆਖਰ ਨਵੱਚ ਸਮਾਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਫਰਨਫੋਰੈਸਟ ਡ੍ਾਈਵ
ਨਸਟੀ ਸਂੈਡਲਵੱੁਡ ਿਾਰਕਵੇਅ ਈਸਟ (Sandalwood Parkway East) ਅਤੇ ਬੋਵੇਰਡ ਡ੍ਾਈਵ ਈਸਟ 
(Bovaird Drive East) ਨਵਚਕਾਰ, ਫਰਨਫੋਰੈਸਟ ਡ੍ਾਈਵ (Fernforest Drive) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਟੈ੍ਨਫਕ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨਵੱਚ ਫਰਨਫੋਰੈਸਟ 'ਤੇ ਿੀਲੀ ਮੱਧ ਰੇਖਾ 
ਿਂੇਟ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵਂੇ ਿਾਸੇ “ਅਰਬਨ ਸ਼ੋਲਡਰ” ਨਨਯਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਬਨ 
ਸ਼ੋਲਡਰ ਸੜਕ ਦਾ ਉਹ ਹਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਈਕਲ-ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਨਲਆਂ ਸਮੇਤ, ਮੋਟਰ 
ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨ ਵਾਨਲਆਂ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਿੂਰਾ 
ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ (ਿ੍ਕਾਨਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀ ਿ੍ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲੰਬਤ)।

ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ (Countryside) ਅਤੇ ਮੇਅਫੀਲਡ (Mayfield) ਦਰਨਮਆਨ ਬੈ੍ਮਲੀ ਰੋਡ 
(Bramalea Road) ਨੰੂ ਚੌੜਾ ਕਰਨ (ਦੋ ਤਂੋ ਚਾਰ ਲੇਨਾਂ) ਦਾ ਕੰਮ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ 
2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਗੋਰਵੇਅ (Goreway) ਤਂੋ ਮੈਕਵੀਨ (McVean) ਤੱਕ ਕੰਟਰੀਸਰਈਡ ਡ੍ਰਈ੍ (Countryside 
Drive), ਅਤੇ ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ (Countryside) ਤਂੋ ਮੇਅਫੀਲਡ (Mayfield) ਦਰਨਮਆਨ ਗੋਰਵੇਅ 
ਡ੍ਾਈਵ (Goreway Drive) ਜੂਨ 2016 ਤਂੋ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਟੈ੍ਨਫਕ ਲਈ ਬੰਦ ਰਨਹਣਗੀਆਂ।

ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ (Countryside) ਤਂੋ ਮੇਅਫੀਲਡ (Mayfield) ਦਰਨਮਆਨ ਟੋਰਬ੍ਰਮ ਰੋਡ 
(Torbram Road) ਜੂਨ 2016 ਤਂੋ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ ਟੈ੍ਨਫਕ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ।

ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਤਂੋ ਬਚ ਕੇ ਲੰਘੋ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਿਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ brampton.ca/
roadworks 'ਤੇ ਜਾਓ



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।

ਜੋਹਨ ਸਪੋ੍ਗ੍ਅਰੀ (John Sprovieri)
905-874-2610 
john.sprovieri@brampton.ca

ਗੁਰਪ੍ੀਤ ਗਡਲੋਨ (Gurpreet Dhillon)
905-874-2609 
gurpreet.dhillon@brampton.ca

ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਚੋਣ ਹਲਕਾ ਸਹਾਇਕ:
ਰੁਗਪੰਦਰ ਕੌਰ (Rupinder Kaur)
905-874-2635 
rupinder.kaur@brampton.ca

ਅਨਹਦਜੀਤ (ਜੀਤ) ਗਰੇ੍ਰਲ (Anahadjeet 
(Jeet) Garewal) 
905-874-5948 
anahadjeet.garewal@brampton.ca

 @COB_Wards9and10

ਗੁਰਪ੍ੀਤ ਗਡਲੋਨ  
(Gurpreet Dhillon) 

ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10

ਜੋਹਨ ਸਪੋ੍ਗ੍ਅਰੀ  
(John Sprovieri) 
ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ 
ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10

ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨੰੂ ਨਮਲੋ 
ਜੋਹਨ ਸਿੋ੍ਨਵਅਰੀ (John Sprovieri)

ਇਟਲੀ ਨਵੱਚ ਿੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋਹਨ ਸਿੋ੍ਨਵਅਰੀ (John Sprovieri) ਨੇ 1988 
ਤਂੋ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਨਵੱਚ, ਅਤੇ ਨਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਿੀਲ ਰੀਜਨਲ 
ਕਾਉਸਂਲ ਨਵੱਚ ਆਿਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ 
ਹੈ। ਉਹ 2000 ਨਵੱਚ 36 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਫੋਰਡ ਤਂੋ ਨਰਟਾਇਰ 
ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸਰਫ ਆਿਣੀ ਕਾਉਸਂਲ ਦੀਆਂ ਨਡਊਟੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ 
ਨਧਆਨ ਕਂੇਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਉਸਂਲਰ ਸਿੋ੍ਨਵਅਰੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਂੋ 
ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, 
ਸਥਾਨਕ ਿੇਰਂੇਟ ਟੀਚਰ ਐਸੋਨਸਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੱੁਟਬਾਲ ਕੋਚ ਵੱਜਂੋ 
ਆਿਣਾ ਜੋਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ, ਨਾਈਟਸ 
ਆਫ ਕੋਲੰਬਸ (Knights of Columbus) ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ 
ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

“1988 ਤਂੋ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੰੂ 
ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਲਈ ਨਬਹਤਰ ਸ਼ਨਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਮਹਨਤ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ 
ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲਰ ਨੰੂ ਨਮਲੋ 
ਗੁਰਿ੍ੀਤ ਨਡਲੋਨ (Gurpreet Dhillon)

ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ ਨਵੰਡਸਰ ਨਵੱਚ ਿੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਿਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤਂੋ ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮਂੇ ਤਂੋ ਉਹ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨੰੂ ਆਿਣਾ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਿਣੀ ਿਤਨੀ ਨਾਲ 
ਦੋ ਿੱੁਤਰਾਂ ਦਾ ਿਾਲਣ-ਿੋਸਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਵੱਡਾ 
ਹੰੁਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਆਿਣੀ ਿਨਹਲੀ ਨਮਆਦ ਨਵੱਚ, ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਕ 
ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਹਰੇਕ ਨਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਨਰਿੱਖ ਮੌਕੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ 
ਨੇ ਕਾਉਸਂਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਜਹੇ ਮਤੇ ਨਲਆਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਰੱਨਖਆ 
ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਂੇਦਰਤ ਹਨ, ਨਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਵੱਚ ਟੈਕਸੀ ਉਦਯੋਗ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ 
ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਿਹੰੁਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਮਰਾਹਕੰੁਨ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਉਸਂਲਰ ਨਡਲੋਨ ਇੱਕ ਯੂਥ ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ ਿੋ੍ਗਰਾਮ ਚਲਾਉਦੇਂ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿੂਰਬੀ ਨਸਰੇ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰੇਕ੍ੀਏਸ਼ਨ ਸਂੈਟਰ ਨਲਆਉਣ 
ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

“ਮਂੈ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਦੇ ਿਨਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬਹਤਰੀਨ 
ਹਹੱਤਾਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣ ਨਵੱਚ ਮਾਣ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਧਆਨ 
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਨਲਆਂ 'ਤੇ ਕਂੇਦਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ 
ਆਿਣੀ ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।”

ਫਲੋਰਾਈਡ
ਸਾਡੇ ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਿਾਣੀ ਨਵੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਹਾਲ ਹੀ ਨਵੱਚ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਮੱੁਦਾ ਬਣ ਨਗਆ ਹੈ। ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਿ੍ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਸਮਝਣ ਨਵੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਾਉਸਂਲਰ ਸਿਰੋਵੀਰੀ (Sprovieri) ਲਈ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਿਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਕ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਿਨਹਲੂ ਕੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੰੂ ਸਾਡੇ 
ਟੂਟੀਆਂ ਦੇ ਿਾਣੀ ਤਂੋ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਵਂੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਨਸੱਧਾ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਕਾਉਸਂਲ ਨੇ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਨਰੰਗ (ਸਫਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ) 'ਤੇ ਨਧਆਨ ਨਦੱਤਾ

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਆਿਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਸੀਕੈਬਾਂ ਅਤੇ ਨਲਮੋਜੀਨਾਂ ਨੰੂ ਨਸਟੀ ਤਂੋ ਲਾਇਸਂੈਸ ਲੈਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਨਵੱਚ, ਉਬੇਰ 
(Uber) ਵਰਗੀਆਂ ਨਬਨਾਂ ਲਾਇਸਂੈਸ ਤਂੋ ਸਫਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਿਨੀਆਂ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਣ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਸਟੀ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਚੰਤਤ ਹੈ ਨਕ ਨਬਨਾਂ ਲਾਇਸਂੈਸ ਵਾਲੇ ਆਿਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ, ਨਸਖਲਾਈ, ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 
ਡ੍ਾਈਨਵੰਗ ਦੇ ਨਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ।

ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਿੈਦਾ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਸਟੀ ਆਿਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲਾਇਸਂੈਡਨਸੰਗ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਮੀਨਖਆ ਕਰ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਿਰੇਟਰਾਂ (ਟੈਕਸੀਆਂ, ਨਲਮੋ, ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਨਰੰਗ ਕੰਿਨੀਆਂ ਆਨਦ) ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਨਯੰਨਤ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਨਵਕਲਿਾਂ 'ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ। ਅਿਡੇਟ brampton.ca 'ਤੇ ਉਿਲਬਧ ਹਨ।

ਨਵਂੇ ਉਿ-ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਅੰਨਤਮ ਰੂਿ ਨਦੱਡਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਬਨਾਂ ਲਾਇਸਂੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਆਿਣੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਆ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਵੱਚ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ 
ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੱੁਨਦਆਂ ਬਾਰੇ ਿਤਾ ਕਰੋ।

ਨਡਲੋਨ ਿਨਰਵਾਰ: ਕਵਲਜੀਤ, ਕਰਮ ਨਸੰਘ, ਸ਼ਾਬੈਗ ਨਸੰਘ, ਗੁਰਿ੍ੀਤ।

ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਸਟੀ ਕਾਉਸਂਲ ਬਂੈ੍ਿਟਨ ਨਵੱਚ ਰਾਈਡ-ਸ਼ੇਅਨਰੰਗ 'ਤੇ ਿਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਿੱਖ ਨਵੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ।


