
 

 

 

8 ਨਵੰਬਰ, 2017 

 

ਬਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਛੁੁੱ ਟੀਆ ਂਵਾਸਤ ੇਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਦਾ ਦਦੰਦੀ ਹੈ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਵੰਦ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਾਇ-ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (By-law Enforcement) ਦੇ ਨਾਲ 
ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਵੁੱ ਚ, ਸਟਾਫ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮੁਦਹੰਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ – ਟੋਇਜ ਫੌਰ 
ਦਟਕਟਸ (Toys for Tickets) ਅਤੇ ਸਟਫ-ਏ—ਜੀਪ (Stuff-a-Jeep)। 
 

ਟਇੋਜ ਫਰੌ ਦਟਕਟਸ (Toys for Tickets) 

ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੁੱ ਕ, ਦਜਹਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਾਰਦਕੰਗ ਲਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਦਟਸ (Penalty Notice) ਦਦੁੱ ਤਾ 
ਦਗਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਰਸੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱ ਦਚਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਡੌਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਗਫਟ ਕਾਰਡ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੱਦਾ ਦਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਡੌਣੇ ਅਸਲ ਪੈਦਕੰਗ ਦਵੁੱ ਚ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੁੱ ਦਚਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੁੱ ਕ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱ ਦਚਆਂ ਦੇ ਿੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇਕੁੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਡੌਣੇ ਸਥਾਨਕ ਟੋਇਜ ਫੌਰ ਟੌਟਸ (Toys for Tots) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਵੁੱ ਚ 
ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਆਫ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Salvation Army of Peel Region) ਵੁੱਲੋਂ ਸੰਚਾਦਲਤ ਕੀਤਾ ਦਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜਸਨ ੰ  
ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਦਲਸ (Peel Regional Police) ਵੁੱ ਲੋਂ  ਸਦਹਯੋਗ ਦਦੁੱ ਤਾ ਦਗਆ ਹੈ। 
 

ਜੋ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਟੋਇਜ ਫੌਰ ਦਟਕਟਸ (Toys for Tickets) ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਡੌਣੇ ਜਾਂ ਦਗਫਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, 29 

ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਵਚਕਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁੱ ਕਰਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ ਦਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਜਾਂ 485 

ਕਰਾਇਸਲਰ ਡਰਾਈਵ (485 Chrysler Drive) ਦਵਿੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਦਜਹਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਦਬਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਕਸੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਕਸੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਲੋਦਡੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦਵੁੱ ਚ ਪਾਰਦਕੰਗ ਲਈ, 
ਦਕਸੇ ਫਾਇਰ ਰ ਟ 'ਤੇ ਪਾਰਦਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦਕਸੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਰਦਕੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਦਟਸ (Penalty Notice) ਦਦੁੱ ਤਾ 
ਦਗਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਵੁੱ ਚ ਦਹੁੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।  
 

ਸਟਫ-ਏ-ਜੀਪ (Stuff-a-Jeep) 

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਵੁੱ ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਿਡੌਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੁੱ ਕ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨ ੰ  ਸਥਾਨਕ ਵਾਲਮਾਰਟ (Walmart) ਸਥਾਨਾਂ ਦਵਿੇ ਵੀ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣਗੇ।  
 

 18 ਨਵੰਬਰ - 50 ਦਕਉਰਾਈ ਐਜ ਡਰਾਈਵ (50 Quarry Edge Drive)  

 25 ਨਵੰਬਰ - 5085 ਮੇਫੀਲਡ  ਰੋਡ (5085 Mayfield Road) 

 2 ਦਸੰਬਰ - 5085 ਮੇਫੀਲਡ  ਰੋਡ (5085 Mayfield Road)  

 9 ਦਸੰਬਰ - 9455 ਦਮਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ (9455 Mississauga Road) 

 

ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਟੋਇਜ ਫਾਰ ਟੌਟਸ (Toys for Tots) ਅਤੇ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਫ ਡ ਸ਼ੇਅਦਰੰਗ ਨੈਟਵਰਕ (Salvation 

Army Food Sharing Network) ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
 



 

 

ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਸਦਹਯੋਗ ਦੇਣ ਦਵੁੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਦਰਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਇੁੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੁੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜਨ ਦਦਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, 
www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

-30- 
 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੁੱ ਡਾ ਸਚੋ ਦਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ ਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਦਵੁੱ ਿ ਲਈ ਦਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਦਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਵੁੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਵਦਵਧਤਾ ਸਾਨ ੰ  ਵੁੱ ਿਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਦਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਸ਼ਵ-ਦਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦਵੁੱ ਚ ਸਦਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਦਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੁੱਥੇ ਰਦਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਵੁੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਜਹਾ ਜੁਦੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਦਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ ਦਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨ ੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 

 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਦਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਦਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

