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ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਹਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।  
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਜਟ ਪਰਹਕਹਰਆ ਹਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸਾਹਹਤ ਕੀਤਾ  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ‚ ਉਨ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ  2016 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਿਟੀ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੂੰ  
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ‚ ਿੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਹਤੁ ਿਾਰੇ  ਮੌਕ ੇਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤ ੇਆਪਣਾ ਸਨਵੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਹਕਵੇਂ ਚਾਹੁੂੰ ਣਗੇ ਸਕ ਸਿਟੀ ਉਨਾਂ ਦੇ 
ਿੂੰ ਪਤੀ ਟੈਕਿ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ।ੇ    
ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦ ੇਕਈ ਤਰੀਕ ੇਹਨ।  

 

ਬਜਟ ਹਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (Budget Allocator) 
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਤੁ ਵਧੀਆ ਆਨਲਾਈਨ ਿਾਧਨ ਹੈ ਸਜਿਨੂੂੰ  ਵਿਨੀਕ ਸਿਟੀ ਨੂੂੰ  ਦੱਿਣ ਲਈ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਹ ਸਕਿ ਤਰਾਂ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਿ ਡਾਲਰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।  
 

ਜਨਤਕ ਮੀਹਟੂੰ ਗਾਂ  
ਬਜਟ ਦੀ ਿਾਰੀ ਪਰਸਕਸਰਆ‚ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਬਜਟ ਦੀ  ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਹੱਿਾ ਬਣਨ ਦ ੇਬਹੁਤ ਿਾਰੇ  ਮਕੌ ੇਸਮਲਣਗੇ: ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ  ਿਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ  ਿੁਝਾਅ ਦੇ ਕ ੇਜੋ ਿਾਰੇ ਸ਼ਸਹਰ ਸਵੱਚ ਆਯੋਸਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਬਜਟ ਕਮਟੇੀ ਦੀਆ ਂਮੀਸਟੂੰ ਗਾਂ ਸਵੱਚ 
ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੱੁਲਹੇ  ਹਨ।     

 

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? 

ਪਤਾ ਕਰੋ ਸਕ ਸਿਟੀ ਹਰ ਿਾਲ ਇਿ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੂੰ  ਸਕਿਤਰਾਂ ਯੋਜਨਾਬਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।  2016 ਦੀ ਬਜਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜੋ ਸਕ 
ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਬਜਟ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਿਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿੂੰ ਪਤੀ ਟੈਕਿ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 
ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।     
 

ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅੱਪ-ਟੂ -ਡੇਟ ਰਹੋ।   
 

ਬਜਟ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ‚ ਿਥਾਨ -ਸਨਰਧਾਰਣ ਅਤ ੇਅੱਪਡੇਟਾਂ‚ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੋਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ 
www.brampton.ca/budget 'ਤੇ ਜਾਉ‚ ਅਤੇ ਿਾਨੂੂੰ  ਟਸਵਟੱਰ 'ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ ਜਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।    
 
 
 

http://www.brampton.ca/budget


 

 

 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੌਂ ਵਾਂ-ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜੋ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
 ਜੋ 89 ਸਭੂੰ ਨ ਸਭੂੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮਸਹਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਆਧੁਸਨਕ ਸਦਲਪਰਚਾਵਾ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਸਵਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਸਵਕ ਹਿਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital), ਜੋ 2007 ਸਵੱਚ ਖੱੁਸਲਹਆ ਿੀ, ਸਵਲੀਅਮ 
ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ (William Osler Health System) ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਪਤਾਲਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton  ’ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋ। 
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ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ   
ਬਰਾਇਨ ਿਸਟਟੱਲ  
ਿੀਨੀਅਰ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ  
ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca   
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