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ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਣੁ:ੋ  
9-13 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਬ੍ਰਮੈਲੀ ਸਸਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਿਖ ੇਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਏਨਫਰੋਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਸਮਲੋ 

 

ਕੀ ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਦੇ ਸਨਯਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਸਫਕਰਮੂੰਦ ਹੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਈਡਿਾਕ ਨ ੂੰ  
ਦੇਖਣ ਸਿਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਸਕ ਦ ਜੀ ਯ ਸਨਟ (ਬ੍ੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਲਈ ਰਸਜਸਟਰ ਸਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਸਟੀ ਆਫ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਆਸਫਸਰਸ (Property Standards Officers) ਅਤੇ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਸਫਸਰਸ (Enforcement Officers) 
ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਾਬ੍ ਦੇਣ ਲਈ 9-13 ਮਈ ਨ ੂੰ  ਸਿੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਸਸਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਦ ਜੀ ਮੂੰਜ਼ਲ (ਮੈਸਪਨਸ ਸਜਉਲਰਸ 
ਦੇ ਨੇੜੇ) ਸਿਿੱ ਚ ਸ ਚਨਾ ਬ੍ ਥ ਸਿਖੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਮੁਿੱ ਖ ਸਿਸਸ਼ਆਂ, ਸਜਨਹ ਾਂ ਿਿੱ ਲ ਏਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਸ ਚਨਾ ਬ੍ ਥ ਸਿਖੇ ਸਧਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
• ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਰਸਕੂੰਗ ਬ੍ਾਰੇ ਸਨਯਮ 

• ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਰਡਾਂ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਆਰ 

• ਘਰੋਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਚਲਾਉਣਾ 
• ਸਬ੍ਨਾਂ ਪਲੇਟ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਕੂੰ ਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਿਾਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ 
• ਡਰਾਈਿਿੇਅ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਪਰਾਿਧਾਨ 

• ਆਈਡਸਲੂੰ ਗ (ਇੂੰਜਣ ਚਾਲ  ਰਿੱਖ ਕੇ ਖੜਹੇ ਕੀਤੇ) ਿਾਹਨ 

• ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬ੍ੇ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ 
• ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ  
• ਪ ਲ ਲਈ ਿਾੜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬ੍ਣਾਉ ਿਾਸਤੇ ਪਰਸਮਟ 

• ਦ ਜੀਆਂ ਯ ਸਨਟਾਂ ਲਈ ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਸਕਸਰਆ  
 

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸ ਚਨਾ ਬ੍ ਥਾਂ ਸਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ ਜੋ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਉਪ-ਸਨਯਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸ ਚਨਾ ਬ੍ ਥ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸਿਿੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਜਦੋਂ 
ਸਨਿਾਸੀ ਬ੍ਰਫ ਹਟਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਿੱ ਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਿਧ ਿਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿਿੱ ਖ-ਿਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਿਿੱ ਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਿਕ ਹਸੋਸਪਟਲ, ਸਿਸਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਸਸਸਟਮ ਦਾ ਸਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੱ ਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਿਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 

 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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