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ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਵਖੇਣ: 6 ਜੁਲਾਈ – 26 ਜਲੁਾਈ 

ਰਕਹੜ ੇਪ੍ਰਗੋਿਾਮ, ਸਵੇਾਵਾਂ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਿੀ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪ੍ਿੂਣ ਹੈ? 

 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਿੀਓ – ਸਾਡਾ 2017 ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਵੇਖਣ (ਰਸਟੀਜਨ ਸਿਵੇ) ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਾਿੇ ਹੈ … ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਾਿੇ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਸਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬ੍ਾਿੇ ਕੀ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਦੇ ਹੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਬ੍ਾਿੇ ਜਾਣਨਾ ਸਿਬ੍ੋਤਮ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਸਟੀ ਦੀ 
ਵਚਨਬੱ੍ਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੂੰ  ਇਸ ਬ੍ਾਿੇ ਰਬ੍ਹਤਿ ਸਮਝ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਿੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਿਾਏ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਰਕ ਕੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਿਨ ਹੈ, ਰਕੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਿ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।  
 

ਉੱਤਿਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਾਿ ੇਆਪ੍ਣੀ ਿਾਏ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:  
 ਰਸੂੰਗਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਿਨ ਸਮੱਰਸਆ, ਰਜਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਕਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 

 ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਰਕਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬ੍ਾਿੇ ਸੂੰਤੁਸ਼੍ਟੀ 
 ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅੂੰ ਤਿਰਕਰਿਆਵਾਂ (ਇੂੰਟਿੈਕਸ਼੍ਨਸ) 

 ਖ਼ਿਚ ਅਤੇ ਟੈਕਸ 

 ਭਾਈਚਾਿੇ 'ਤੇ ਕਾਿਜਨੀਤੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾ (Strategic Plan) ਦੇ ਅਸਿ 

 

ਸਿਵਖੇਣ 6 ਜੁਲਾਈ – 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਿ ਦੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
www.brampton.ca/citizensurvey 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗਾ 
(ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਰਡਵਾਈਸ ਦੀ ਵਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ!)। 15-ਰਮੂੰਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਵੇਖਣ ਅੂੰਗਿੇਜ਼ੀ, ਫਿਾਂਸੀਸੀ, ਪੁ੍ਿਤਗਾਲੀ, ਪ੍ੂੰਜਾਬ੍ੀ ਅਤੇ 
ਉਿਦੂ ਰਵੱਚ ਪੇ੍ਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ।  
 

ਜਦੋਂ ਰਮਊਰਨਰਸਪ੍ਲ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਰਸਟੀ ਰਨਵਾਸੀਆ ਂਦੀਆ ਂਤਿਜੀਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਬ੍ਹਤਿ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਨਯਰਮਤ ਿੂਪ੍ ਨਾਲ 
ਸਿਵਖੇਣ ਕਿਦੀ ਹ।ੈ View the 2015 survey results here  (ਇੱਥੇ 2015 ਦੇ ਸਿਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੋ)। 
 

ਰਪ੍ਛਕੋੜ 

ਐਨਵਾਇਿੋਰਨਕਸ ਰਿਸਿਚ (Environics Research) ਵੱਲੋਂ ਸੂੰਚਾਰਲਤ, 1,400 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਵੇਖਣ ਰਵੱਚ ਦੋ ਅਬ੍ਾਦੀ ਸਮੂਹ 
ਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: 

 ਉਹਨਾਂ 600 ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਨ ਅੂੰ ਕੜੇ ਦੇ ਰਹਸਾਬ੍ ਨਾਲ ਉਦਾਹਿਨ ਨਮੂਨਾ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਬ੍ੇਤਿਤੀਬ੍ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ 
ਪੈ੍ਨਲ ਤੋਂ ਭਿਤੀ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ 

 ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ 800 ਮੈਂਬ੍ਿ, ਜੋ ਰਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬ੍ਸਾਈਟ ਿਾਹੀਂ ਸਿਵੇਖਣ ਤੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਦੇ ਹਨ 

 

ਪੈ੍ਨਲ ਸਿਵੇਖਣ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਵੇਖਣ ਹੈ, ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਹਜ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਰਖਆ ਰਵੱਚ ਅਰਜਹੇ ਕੈਨੇਡਾਵਾਸੀ ਸ਼੍ਾਮਲ ਹਨ, ਰਜਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ 
ਸਿਵੇਖਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੂ੍ਿਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਰਹਮਤੀ ਰਦੱਤੀ ਹੈ। ਪੈ੍ਨਲ ਉਦਾਹਿਨ ਨਮੂਨੇ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਿਾਏ ਦਾ ਅੂੰ ਦਾਜ਼ਾ 
ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਿਨ ਕਾਿਕ ਹੈ। 

http://www.brampton.ca/citizensurvey
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Community-Engagement/Pages/Community-Service-Satisfaction-Survey-2015.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Community-Engagement/Pages/Community-Service-Satisfaction-Survey-2015.aspx
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ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਵੱਡਾ ਸਚੋ ਰਿਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਿੀ ਇਕਾਗਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵੱਖ ਲਈ ਰਤਆਿ ਸੂੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਰਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰਵਰਵਧਤਾ ਸਾਨੂੂੰ  ਵੱਖਿਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਨਵੇਸ਼੍ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼੍ਾਰਹਤ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਰਵਸ਼੍ਵ-ਰਵਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਿੀ ਸੁਪ੍ਿ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਿ ਰਵੱਚ ਸਰਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋ੍ੀਲੇ ਸ਼੍ਰਹਿੀ ਕੇਂਦਿਾਂ ਦਾ ਰਨਿਮਾਣ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਿਰਹਣ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਕਿਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਵੱਚ ਮਾਣ ਭਿਦੇ ਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਜੁਰੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼੍ਰਹਿ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੂੂੰ  ਅੱਗੇ ਰਲਜਾ ਿਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼੍ਾਮਲ ਕਿਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਿੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਿੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਿ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪ੍ਿਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਰਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਿਡੀਨੇਟਿ 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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