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ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਗਿਰਨਮੈਂਟ ਿੀਕ ਨੂੂੰ  ਵਮਊਵਨਵਿਪਲ ਿੀ ਿੁਨੀਆ ਿੇਖੀ  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ:  ਤੁਿੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਿੀ ਚੋਣ ਵਕਉਂ ਕੀਤੀ? ਆਿੱ ਵਿਿ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਕੂੰ ਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ 

ਹੈ? ਕਾਉਂਵਿਲ ਲਈ ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਿੀ ਉਮਰ ਵਕੂੰ ਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਝ ਉਹ ਿਿਾਲ ਹਨ, ਵਿਹਨਾਂ ਿੇ ਿਿਾਬ ਮੈਕਵਹਉ ਪਬਵਲਕ ਿਕੂਲ (McHugh 

Public School) (ਿਾਰਡ 3) ਿੇ ਗਰੇਡ 5 ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਿੱ ਲਹ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਟੀ ਹਾਲ ਿੇ ਿੌਰੇ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਵਿਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ। 
 

ਲਗਭਗ 60 ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ Local Government Week (ਲੋਕਲ ਗਿਰਨਮੈਂਟ ਿੀਕ) (16-22 ਅਕਤੂਬਰ) ਿੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਟੀ ਹਾਲ 

(City Hall) ਿਾ ਿੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਿੱਕ ਿੂਬਾਈ ਪਵਹਲਕਿਮੀ ਹੈ, ਵਿਿਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਥਾਨਕ ਿਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਵਨਭਾਈ ਿਾਣ 

ਿਾਲੀ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਭੂਵਮਕਾ ਬਾਰੇ ਿਿਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨਤਾ ਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਉਣਾ ਹੈ। 
 

ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਵਿਟੀ ਹਾਲ ਿਾ ਿੌਰਾ ਕਰਨ, ਕਾਉਂਵਿਲ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਣ ਅਤੇ roles of local, regional and provincial government 

(ਰੋਲਿ ਆਿ ਲੋਕਲ, ਰੀਿਨਲ ਐਡਂ ਪਰੋਵਿੂੰ ਸ਼ੀਅਲ ਗਿਰਨਮੈਂਟ) ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਿਨ। ਉਹ ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਿੈਿਰੀ (Linda Jeffrey), 

ਕਾਉਂਿਲਰ ਿੈਿ ਬੋਮਨ (Jeff Bowman), ਕਾਉਂਿਲਰ ਡਗ ਵਿਹਲੈਨਿ (Doug Whillans) ਅਤੇ ਕਾਉਂਿਲਰ ਗੁਰਪਰੀਤ ਵ ਿੱ ਲੋਂ  (Gurpreet Dhillon) 

ਨੂੂੰ  ਿੀ ਵਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿਾਲ ਪੁਿੱ ਛੇ। 
 

“ਮੈਨੂੂੰ  ਿਾਡੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਊਰਿਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਿੂੰਿ ਆਇਆ, ਿੋ ਆਪਣੀ ਿਥਾਨਕ ਿਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਅਤੇ ਪਰਤਿੱ ਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਿਿੀ 

ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਭੂਵਮਕਾ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਿੇ ਇਿੱ ਛੁਕ ਿਨ, ਿੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਮਾਵਪਆਂ, ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਵਿਿ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹ ਰਵਹੂੰਿੇ ਹਨ, ਿੀ 

ਰੋਜਾਨਾ ਿੀ ਵਜੂੰ ਿਗੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਨਭਾਉਂਿੀ ਹੈ,” ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਿੈਿਰੀ ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਮੈਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਿਿਾਨ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਈਚਾਰਾ 

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਪਵਹਲੇ ਕਿਮ ਚੁਿੱ ਕਿੇ ਹੋਏ ਿੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਵਹਿੂਿ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ।”   
 

ਵਿਟੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਪਰਣ ਿਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਰਵਹਣ ਿੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: 

 

 ਵਿਟੀ ਿੇ ਕਾਰਿਕਰਮਾਂ, ਿੈਵਿਵਲਟੀਿ ਅਤੇ ਿੇਿਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣੋ: www.brampton.ca 'ਤੇ ਿੀਵਡਓਿ, ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਿੋ ਤੁਿੀਂ ਿਰਤ ਿਕਿੇ 
ਹੋ  

 ਹਫ਼ਤਾਿਾਰ ਅਖਬਾਰ ਿੇ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਿੇਖੋ: ਵਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ (The Brampton Guardian) ਵਿਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਿੀਰਿਾਰ 

 ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਾਿੱਕਿ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਟੀ ਿੇ ਮੁਿੱ ਿੇ: ਇਿੱਕ ਈ-ਵਨਊਜਲੈਟਰ ਲਈ online (ਔਨਲਾਈਨ) ਿਾਈਨ ਅਿੱ ਪ ਕਰੋ  

 ਵਿਟੀ ਨੂੂੰ  ਵਕਿੇ ਿਮਿੱ ਵਿਆ ਿੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰੋ: ਿੜਕ ਿੇ ਬੂੰ ਿ ਹੋਣ, ਪਾਰਵਕੂੰ ਗ ਪਰਵਮਟਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਿੱ ਚ 
ਿੋ ਿੀ ਿਮਿੱ ਵਿਆ ਤੁਿੀਂ ਿੇਖਿੇ ਹੋ, ਉਿ ਬਾਰੇ ਵਿਟੀ ਨੂੂੰ  ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਮਾਰਟਿੋਨ 'ਤ ੇPingStreet app (ਵਪੂੰਗਿਟਰੀਟ ਐਪ) 
ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ  

 ਵਿਟੀ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਿਾਿੱਲੋ ਕਰੋ: Twitter, Facebook, YouTube (ਟਵਿਟਰ, ਿੇਿਬੁਿੱ ਕ, ਯੂਵਟਊਬ) 'ਤ ੇ

 ਿਥਾਨਕ ਿਰਕਾਰ ਵਿਿੱ ਚ ਭਾਗੀਿਾਰੀ ਵਨਭਾਓ: ਇਿੱਕ ਕਾਉਂਵਿਲ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਿੋ, ਇਿੱ ਕ ਿਰਿੇਖਣ ਲਓ, ਇਿੱਕ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਿੋ  

http://www.mah.gov.on.ca/Page5568.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Pages/Government-Responsibility.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Pages/Government-Responsibility.aspx
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/CityMatters/Pages/CityMattersSubscribe.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Online-Services/Pages/pingstreet.aspx


 

 

 ਿੇਖੋ ਵਕ ਵਨਰਿਾਵਚਤ ਪਰਤੀਵਨਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁਿੱ ਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਕਿੇਂ ਿੋਟ ਕੀਤੀ: recorded votes (ਵਰਕਾਰਡਡ ਿੋਟਿ) ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਿੂਚੀ ਔਨਲਾਈਨ 
ਉਪਲਬਧ ਹੈ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਿੱ ਚ ਨੌਿਾਂ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੱਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿਿੱਿੋਂ ਲਈ ਪਰਵਿਿੱ ਧ ਹੈ ਿੋ 89 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਨਿਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਿਰਵਸ਼ਤ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਿੇ ਵਨਿਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਿਹਲੇ ਿਮੇਂ ਿੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਿੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ 
ਿਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਿਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਵਮਲਿੀ ਹੈ। 2007 ਵਿਿੱ ਚ ਖਵੋਲਹਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਵਿਕ ਹਿੋਵਪਟਲ, ਵਿਵਲਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਵਿਿਟਮ ਿਾ ਵਹਿੱ ਿਾ ਹੈ, ਿੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਿਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਿਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਿਟੀ ਆਿ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

