
ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਸਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਸਾਡ ੇਸਵੇਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਸਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2023-2026 ਸਵੇਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਰਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਸਸਟੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਸਬਆਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਮਝਣ 'ਤੇ ਸਿਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ 

ਸਵੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦ ੇਫੈਸਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸੂਸਚਤ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੜੁ ਕੇ ਉਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜ ੇਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇ

ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਸੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2023-

2026 ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਬਜਟਾਂ ਸਵੱਚ, ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਸਜਲੀਐਟਂ ਕੈਲਗਰੀ: ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਦਸ਼ਾ 2023-2026 ਨੰੂ 

ਸਡਸਲਵਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਸਵਸ਼ਾ 1: ਸਵੇਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸਜਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਿਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਣਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਲੈਗਰੀ ਵਾਸੀਆ ਂਨੰੂ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਸਹਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 

ਸਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤ ੇਸਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਕਲੈਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਫੈਸਸਲਆ,ਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਉਹ ਲੋਕ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸਤਹਾਸਸਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਨਸਲਵਾਦ, ਬੇਦਖਲੀ, ਸਵਤਕਰ ੇ

ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਬਰਾਬਰੀ, ਨਸਲੀ ਸਨਆ ਂਅਤ ੇਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ 

ਅਰਥਪਰੂਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਇਸ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸਾਡਾ ਫੇਅਰ ਐਟਂਰੀ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 

ਸਦੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਅਿਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਦੰਦਾ ਹੈ। 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ, ਪਾਰਕ ਅਤ ੇਹਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ 

ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
• ਸਾਡਾ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਪਰੋਗਰਾਮ, ਸਜੱਥ ੇਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸਮਾਸਜਕ ਮੁੱ ਸਦਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਢਂ-ਆਿਾਸਰਤ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਨਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਉਹ 

ਉਹਨਾਂ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਸਦੰਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਮਾਸਜਕ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਆਰਸਥਕ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤ ੇ

ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਆਢਂਾਂ-ਗੁਆਂਢਾਂ ਸਵੱਚ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਸੰਬੰਿੀ ਸਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਚਣੁ ੇ

ਗਏ ਹਨ। 

https://www.calgary.ca/csps/cns/neighbourhood-services/programs-and-services-for-low-income-calgarians.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/strong-neighbourhoods.html


• ਲਾਭ ਸੰਚਾਸਲਤ ਖਰੀਦ, ਜੋ ਆਰਸਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਸਸਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
• ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਕੁਇਟੀ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ, ਸਜੱਥ ੇਚਣੋਵੀਆ ਂਸਸਟੀ ਅਤ ੇਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਵੱਚ ਮਫੁ਼ਤ ਪੈਡ ਅਤ ੇ

ਟੈਂਪੋਨ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।  
• ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। 

2023-2026 ਸਵੇਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਸਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਸਲੀ ਸਨਆ ਂਅਤ ੇਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਪਰਸਕਸਰਆ, ਸਵੇਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, 
ਫੈਸਸਲਆਂ ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਹੋਰ ਸਜਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਬਰਾਬਰੀ (ਇਕੁਇਟੀ) ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਪਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ੋਸਜਹੇ ਮੌਸਕਆ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਹਰ ਸਕਸ ੇਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਤੁਸੀਂ ਸਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਵਿੇਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ, ਨਸਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸਨਆਂਪੂਰਨ ਅਤ ੇਸੰਮਸਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ 

ਹਨ। 

ਸਵਸ਼ਾ 2: ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵੱਤੀ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆ ਂਸਵੇਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਸਾਡ ੇਸਾਿਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤ ੇਸਾਨੰੂ 

ਟੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਸਕਫਾਇਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਦ ੇਹੋਏ ਸਕੱਥੇ 
ਸੁਿਾਰ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਸਦੰਦ ੇਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦ ੇਹਾਂ। 

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਉਪਯਗੋੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਸਕ ਤੁਹਾਡ ੇਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਸਕੱਥ ੇਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਿਨ ਹਨ: 

• ਤੁਸੀਂ calgary.ca/TaxBreakdown 'ਤ ੇਕੈਲਗਰੀ ਨੰੂ ਰਸਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੀਆ ਜਗਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਸਨਵੇਸ਼ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਰੇਕਡਾਊਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
• calgary.ca/FinancialFacts 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪਰਸਕਸਰਆ, ਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕਵੇਂ ਸਨਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦ ੇਆਿੁਸਨਕੀਕਰਨ ਅਤ ੇਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕਹੜ ੇਕਦਮ ਚੁੱ ਕ ਰਹੇ 

ਹਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣ।ੋ 
• ਸਾਡੀਆ ਂਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਨਯਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦਆੁਰਾ 

ਮਨਜੂਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸਡਸਲਵਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਸਕਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਜਹਾ ਟੂਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

https://www.calgary.ca/buy-sell/supply-to-city/benefit-driven-procurement.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/research-and-strategy/advisory-committee-on-accessibility/period-equity.html
https://www.calgary.ca/property-owners/taxes/service-breakdown-calculator.html?redirect=/taxbreakdown
https://www.calgary.ca/our-finances/facts.html?redirect=/financialfacts
https://www.calgary.ca/our-finances/accountability-reports.html


ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਰਤੀਬੱਿਤਾ ਦੀ ਪਰਭਾਵੀ ਸਡਲੀਵਰੀ ਦ ੇਪਰਬੰਿਨ ਸਵੱਚ ਕੌਂਸਲ 

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਕਸ ਤਰਹਾਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਸਟੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਦਰਸਾਵੇ ਸਕ ਅਸੀਂ ਸਵੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ? ਸਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇ

ਉਦਾਹਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ। 

ਸਵਸ਼ਾ 3: ਨਾਗਸਰਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਨ ਸਕ ਸਸਟੀ ਸਮੱੁਚ ੇਸੇਵਾ ਪੱਿਰਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਏ ਸਬਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਸਵੱਚ ਕਟੌਤੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੇ, ਸਕਉਂਸਕ ਸੇਵਾ ਪੱਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਸਸਟੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ-ਸਸਹਯੋਗੀ ਖਰਚ ੇਸਪਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਸਹੰਗਾਈ ਅਤ ੇਆਬਾਦੀ ਵਾਿੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਨ। ਲਾਗਤ ਸਵੱਚ 

ਕਟੌਤੀ 'ਤ ੇਸਨਰੰਤਰ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਸਟੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦ ੇਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਚੁਣਤੌੀਆ ਂਦਾ ਪਰਬੰਿਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦ ੇਹਾਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ: 

• ਕੋਸਵਡ-19 ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤ ੇਸਰਕਵਰੀ; 
• ਵਿਦੀ ਮਸਹੰਗਾਈ; 

• ਆਰਸਥਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ; 
• ਸਮਾਸਜਕ ਸਚੰਤਾਵਾਂ ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਸਵਚਾਰ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2022-2026 ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 88,000 ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਵਿਣ ਦੀ ਭਸਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ - ਏਅਰਡਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਿ। ਵਿਦੀ ਮਸਹੰਗਾਈ ਅਤ ੇਸਹਾਇਕ ਸਰਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਚਣੁੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲਾਕ,ੇ 

ਆਬਾਦੀ ਸਵੱਚ ਇਸ ਵਾਿੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕ ਸਾਡ ੇਕੁੱ ਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਸਵੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ 0 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਸਟਕਾਊ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆ ਂਸਵੇਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਾਈਕਲ ਸਵੱਚ ਜਾਂਦ ੇਹਾਂ। 

ਅਸੀਂ ਸਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਫੂੰ ਡ ਸਿਵੇਂ ਸਦੂੰ ਦ ੇਹਾਂ 

ਸਸਟੀ ਦ ੇਸਵੱਤ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਸਡੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇ2023-2026 ਲਈ ਆਪਣਾ 
ਬਜਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ: 

• ਫਰੈਂਚਾਈਜ (Franchise) ਫੀਸਾਂ 
• ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ (User fees) 

• ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ 
• ਸਨਵੇਸ਼ ਆਮਦਨ 



ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਬਜਟ ਸਲਫਾਫ ੇਦਾ ਰੂਪ ਿਾਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਕੁੱ ਲ ਫੰਸਡੰਗ। 
ਅਸੀਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਸਨਤ ਮਸਹੰਗਾਈ ਅਤ ੇਆਬਾਦੀ ਵਾਿੇ, ਅਨੁਮਾਸਨਤ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਲੀਆ ਅਤ ੇਖਰਸਚਆ ਂਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 
ਕੌਂਸਲ ਨੰੂ ਅਨੁਮਾਸਨਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱ ਲ ਸਦਖਾਉਂਦ ੇਹਾਂ। 

ਸਸਟੀ ਦੀ ਬਹ-ੁਸਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਰਸਕਸਰਆ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਏਕੀਸਕਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਆੁਰਾ 
ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਟੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਸਵੱਖ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਟਕਾਊ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੰੁਚ 

ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੁਆਰਾ ਲਚਕਤਾ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਵੱਚ ਆਪਣੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਬਜਟਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਸਸਟੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਕਸ ੇਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਮਸਹੰਗਾਈ ਦਰ ਔਸਤਨ 5.6 ਫੀਸਦੀ ਰਸਹਣ ਦੀ 
ਉਮੀਦ ਹੈ।  ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਸਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਜਟ ਵਾਸਿਆ ਂਨੰੂ ਔਸਤਨ 3.65 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਇਹ ਸਾਡੇ 
ਬਜਟ ਵਾਿੇ ਨੰੂ ਆਬਾਦੀ ਦ ੇਵਾਿੇ ਅਤੇ ਮਸਹੰਗਾਈ ਦ ੇਸੰਯੁਕਤ ਪਰਭਾਵਾਂ, ਜੋ ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਵਿਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣਾ 
ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਸਸਟੀ ਲਈ ਵਿੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਨ ਜਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ 

ਘਟਾਉਣ ਦ ੇਮੌਕ ੇਸਕੱਥੇ ਦੇਖਦ ੇਹੋ? ਸਕਵੇਂ? 

ਸਵਸ਼ਾ 4: ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ ਸਮਝਦ ੇਹਨ ਸਕ ਸਟਕਾਊ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੀ ਹੋਈ ਸਵੇਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। 

ਸਸਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਸਵੱਖ ਦ ੇਸਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਸਰਆ ਂਸਵੱਚ ਸਟਕਾਊ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਤਸੁਲਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਚੁੇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਪਰਤੀਸਬੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਸਜਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?  

ਸਸਟੀ ਸਾਡੇ ਸਵਕਾਸ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਨੰੂ ਸਕਵੇਂ ਸੁਿਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਸਵਸ਼ਾ 5: ਸਮੂਸਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱਚ, ਸਮਾਸਜਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤ ੇਨਾਗਸਰਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਸਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਰੱਸਖਆ, ਸਵੇਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਕਲੈਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਬੰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਣ।  

ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਨਸਸ਼ਆ ਂਸੰਬੰਿੀ ਮੁੱ ਸਦਆਂ ਨਾਲ ਰਸਹ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਪਸਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆ ਂਲਈ 

ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਸਮਰਥਨ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਘਰ ਸਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਸਵੱਚ, ਕੰਮ ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 

ਸਵੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ੇਨਸਲਵਾਦ-ਸਵਰੋਿੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤ ੇਨਸ਼ਾ-ਮਕੁਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 



ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਸਡਜਨਸ, ਕਾਲੇ ਅਤ ੇਸਵਸਭੰਨ ਨਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਲੈਗਰੀ 
ਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਮਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ, ਸਜੱਥੇ ਅਤ ੇਸਜਵੇਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

ਇਸ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਫੰਸਡੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਪਰੋਗਰਾਸਮੰਗ 

ਲਈ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੰਸਡੰਗ  

• ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਫੇਟੀ ਇਨਵਸੈਟਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ  ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਟ ਸਵੱਚ ਕਲੈਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਸਬਹਤਰ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੰਸਡੰਗ  

• ਪਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਵਾਰਕ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 

ਫੰਸਡੰਗ 

• ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਵੱਚ ਆਉਟਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਨੰੂ ਸੰਗਸਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸੱਦਣਾ  

• ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇਕਸਮਊਸਨਟੀ ਹੱਬ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸਟਵਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ 
ਸਮਰਥਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਿਤ ਹੋਣ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣਾ 

• ਬੱਸਚਆ ਂਅਤ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਜਹੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਸਮਾਸਜਕ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ 

ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ  

• ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਬਲਸਡੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਮਰਥਨਾਂ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦ ੇਮੌਕ ੇਵਜੋਂ ਪਹੰੁਚਯੋਗ 

ਜਨਤਕ ਪਾਰਕ ਅਤ ੇਖੱੁਲਹੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਚੋਦ ੇਹੋ ਸਕ ਸਸਟੀ ਸੁਰੱਸਖਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਕਵੇਂ ਸੁਿਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?  

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਚੋਦੇ ਹੋ ਸਕ ਸਸਟੀ ਇੰਸਡਜਨਸ, ਕਾਲੇ ਅਤ ੇਸਵਸਭੰਨ ਨਸਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵੇਾਵਾਂ 
ਸਵੱਚ ਸਕਵੇਂ ਸੁਿਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 2023-2026 ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਬਜਟਾਂ ਨੰੂ ਅੰਸਤਮ ਰੂਪ ਦਣੇ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸਲ ਅਤ ੇਪਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕਹੜੀਆ ਂਚੀਜਾਂ 
ਬਾਰ ੇਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਸਕਉਂ? 

 

https://pub-calgary.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=158811
https://www.calgary.ca/csps/cns/prevention-funding/community-safety-investment-framework.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/prevention-funding/community-safety-investment-framework.html
https://www.calgary.ca/csps/cns/fcss/fcss.html
https://www.calgary.ca/content/dam/www/csps/cns/documents/mental-health/calgary-mental-health-strategy.pdf
https://www.calgary.ca/csps/cns/strong-neighbourhoods/community-hubs.html
https://www.calgary.ca/categories/subcategory-youthprograms.html

