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ਸੰਖਪੇ੍ ਵਰਣਨ: ਸਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯਜੋਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ 

ਹਨ। ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਆਕਾਰ ਦਣੇ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।  
 

ਪ੍ਰਾਜਕੈਟ ਬਾਰੇ: 

ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਬਾਰ ੇਫੀਡਬਕੈ ਸਦਓ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੱੁ੍ਟ, ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਸਹੱਸਾ ਹੈ। ਮੁੱ ਖ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬਕੈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਕ,ੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਸੇਵਾ ਪੱ੍ਧਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਟੈਕਸ ਡਾਲਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗੁਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨ ੰ  ਸਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।  
 

ਦਸੰਬਰ 2021 ਸਵੱਚ, ਨਵੀਂ ਚਣੁੀ ਗਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਸਟੰਗ ਕੀਤੀ ਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਮਸੁਹੰਮ ਟਰਲੇ 'ਤੇ 
ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਸਣਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤ ੇਫਸੈਸਲਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਗਸਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਵਰਗੇ ਡਟੇਾ ਦ ੇਨਾਲ ਇਸ ਫੀਡਬਕੈ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਜਨਹ ਾਂ 
'ਤੇ ਸਾਨ ੰ  ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2023-2026 ਲਈ ਸਵੇਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਸਵੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆ ਂਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਇਨਪ੍ੁੱ ਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕ ੇਹੋਣਗੇ।  
 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਸਵੱਚ ਸਸਟੀ ਆਫ਼ ਕਲੈਗਰੀ ਸਵਖੇ, ਜੋਖਮ (ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ) ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ 

ਲਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤ ੇਵਚਨਬੱਧ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤ ੇਬਜਟ 

ਨਾਲ ਨਵੀਆ ਂਚੀਜਾਂ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਸਰਭਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਧ ਸਵੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 
'ਤੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਸਵੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕ,ੇ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਵੱਚ ਸਵਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  
 

 

ਟਾਈਮਲਾਈਨ: 

26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ - ਤਸੁੀਂ ਸਸਟੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦ ੇਸਬੰਧ ਸਵੱਚ ਆਪ੍ਣ ੇਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰ ੇਸਾਨ ੰ  ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡਾ 
ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆ ਂਜਨਤਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਮੁੱ ਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਹਰੇਕ ਦੀਆ ਂਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਣੀਕਰਣ ਕਰਦ ੇਹੋਏ।  
ਮਾਰਚ: ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੀ ਵੌਟ ਵੀ ਹਰਡ (What We Heard) ਸਰਪੋ੍ਰਟ ਸਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।   

ਸਤੰਬਰ 29 (TBC) – ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਬਸਮਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਸਟੰਗ ਸਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹੋ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਸਹਲੀ ਝਲਕ ਵੇਖਦ ੇਹਨ। 
21 ਨਵੰਬਰ - ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਬਾਰ ੇਕੌਂਸਲ ਦ ੇਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇ2023-2026 

ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਨ ੰ  ਅੰਸਤਮ ਰ ਪ੍ ਦਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਬਸਮਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 

ਅਕਸਰ ਪ੍ੁੱ ਛ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ: 



1) ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕੀ ਹੈ? 

ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੈ, ਬਾਰ ੇਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਪ੍ੁੱ ਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨ ੰ  ਨਾਗਸਰਕਾਂ 
ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਾ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਸਾਰੇ 2022 

ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਸਬੰਦ ਆ ਂਸਵੱਚ ਜਨਤਕ ਇਨਪ੍ੁੱ ਟ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਕਲੈਗਰੀ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: • ਮੌਜ ਦਾ ਖੋਜ, 311 ਡਟੇਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਸਸੱਸਖਆਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਰਹਾ ਹੈ; 

• ਮੌਜ ਦਾ ਸਗਆਨ ਸਵੱਚ ਸਵਸਸ਼ਸ਼ਟ ਵਕਸਫ਼ਆਂ ਨ ੰ  ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ  
• ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਵਸੇ਼ 'ਤੇ ਵਾਪ੍ਸੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਰਹਾ 

ਹੈ। 
 

2) ਸਾਡਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਈਕਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਕਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ 

ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਕਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 
ਸਸਟੀ ਦੀ ਬਹ-ੁਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤ ੇਬਜਟ ਨੀਤੀ (CFO004) ਹੈ। ਬਹ-ੁਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤ ੇਬਜਟ ਸਾਈਕਲ ਨ ੰ  ਛੱਡ ਦਣੇ ਦੀ 
ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਨੀਤੀ ਸਵੱਚ ਦੱਸਸਆ ਸਗਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹ-ੁਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਲੰਬੀ ਸਮਆਦ ਦੀ ਫੰਸਡੰਗ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਸਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਸਟੀ ਸਵੇਾਵਾਂ, ਸਵੱਤ ਅਤੇ ਟਕੈਸ ਪੱ੍ਧਰਾਂ ਦੀ ਸਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਨਸ਼ਚਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। 
• ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦ ੇਸਮੇਂ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ 

ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। 
• ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਨਯੰਤਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈ੍ਦਾ ਕਰਨਾ। 

 

ਸਸਟੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸਜਹਾ ਰਸਹੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਉਪ੍ਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕ ੜਾ ਚੁੱ ਕਣਾ, ਫਾਇਰ 

ਸਰਸਪ੍ੌਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਤੁ ਕੁਝ। ਪ੍ਰੰਤ , ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ 
ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਯਜੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਚਨਚਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 

ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੰਦ ੇਹਨ।  

3) ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱ੍ਧਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ? 

ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਨ ਸਕ ਸਕਹੜੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕਸ ਪੱ੍ਧਰ ਤੱਕ, ਚਣੁੇ ਹੋਏ 

ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਇੱਕ ਫਸੈਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਦ ੇਕਸਹਣ 

'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟਾਂ ਸਵੱਚ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ, ਨਤੀਸਜਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨ ੰ  ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਕ ੇ

ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭ ਸਮਕਾ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕ ਸਵੇਾ ਪੱ੍ਧਰ ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼ ਸਕੱਥੇ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਵਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ: ਟਸੌਕੰਗ ਸਸਟੀ (Talking City) 

"ਟੌਸਕੰਗ ਸਸਟੀ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪ੍ਸਹਲ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਸਵਲੱਖਣ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਸਟੀ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਸਸੱਖਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗੀ। ਸਵਚੈਸਲਤ ਟੈਕਸਟ ਸਨੇੁਸਹਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਸਰਕ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਟਰੀਟਲਾਈਟਾਂ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ੍ਾਂ, ਜਨਤਕ ਕਲਾ ਦ ੇਪ੍ੀਸਾਂ, 
ਸਵੀਸਮੰਗ ਪ੍ ਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਸਸਟੀ ਸੇਵਾ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱ ਲ ਬਾਰ ੇਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਸਵੇਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹੈ ਨ ੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰੇਗੀ। calgary.ca/talkingcity 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣ।ੋ 
 



ਆਪ੍ਣੀ ਇਨਪ੍ੁੱ ਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ: 

ਆਪ੍ਣੀ ਇਨਪ੍ੁੱ ਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਟੈਬ 'ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ। 

 

[ਟਬੈ 1] 2023-2026 ਸਵੇਾ ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਬਜਟ 

ਸਸਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 

ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਪੱੁ੍ਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ 
ਚੀਜਾਂ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਬਹਤਰ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਮਝਣ ਸਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
ਸਸਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਸਹਲੀ ਵਾਰ 2017 ਸਵੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੱਤ ਕਆੁਸਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ ਨਤੀਸਜਆ ਂਸਵੱਚ ਸ਼ਰਣੇੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। 
ਕੁਆਸਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸਭਲਾਸ਼ੀ ਸਬਆਨ ਹਨ ਜੋ ਕਲੈਗਰੀ ਸਵੱਚ ਬੱਸਚਆਂ, ਬਾਲਗਾਂ, ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਸਰਆ ਂ

ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਸਥਾਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ੍ ਰ ਪ੍ ਸਵੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦ ੇਇਹ ਨਤੀਜ ੇਸਾਡੇ ਸ਼ਸਹਰ 

ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਸਛਤ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ: 
• ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਸੰਮਸਲਤ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ।  
• ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਅਰਥ ਸਵਵਸਥਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੜੁ ਕੇ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। 
• ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ ਜੋ ਸਗਆਨ ਨਾਲ ਵਧਦਾ-ਫੁੱ ਲਦਾ ਹੈ। 
• ਕੈਲਗਰੀ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ। 
• ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਸਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ। 
• ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਸਟਕਾਊ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। 
• ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਅਸਜਹਾ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਚਲਦਾ ਹੈ। 

ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸਮਲਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਕਰਮ ਸਵੱਚ ਹਰੇਕ ਮੁੱ ਲ ਨ ੰ  ਸੱਜੇ ਪ੍ਾਸ ੇਸਖੱਚ ਕੇ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱ ਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ ਚੀ ਹੈ।  
[ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮੁੱ ਲਾ ਹੈ?] 

 

ਮੁੱ ਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਣੀਕਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸ ੋਸਕ ਤੁਸੀਂ ਚਟੋੀ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਸਕਉਂ ਚੁਸਣਆ ਹੈ।  
[ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਸਕਉਂ ਹੈ... 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪ੍ਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮੁੱ ਲ ਸਕਉਂ ਚੁਸਣਆ? ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਵੱਚ, ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸ ੋਸਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ 

ਸਕਉਂ ਹੈ।] 
 

ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸਵਕਲਸਪ੍ਕ ਹੈ। ਸਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਪ੍ ਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ 'ਤੇ 
ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹਨ।   
ਕਲੈਗਰੀ ਇੱਕ ਸੰਮਸਲਤ ਸ਼ਸਹਰ ਹ।ੈ  

ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਅਤ ੇਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਮਸਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਹੱਸਾ 
ਹਨ। ਉਹ ਸਵਸਵਧਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ 
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਅਸਧਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀਆਂ, ਇਸਤਹਾਸਾਂ ਅਤ ੇਸੱਸਭਆਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦ ੇਹਨ। ਸਹ ਲਤਾਂ ਹਰ ਉਮਰ, ਨਸਲ, ਸਲੰਗ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ। 
ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਸਆਸੀ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸਮਾਸਜਕ ਫਸੈਸਲਆਂ ਤ ੇਭਰੋਸਾ ਹੈ। 
o ਸਕਫਾਇਤੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ 



▪ ਸਮਰੱਥਾ - ਸਸਟੀ ਨਵੇਂ ਸਕਫਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਸਮਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ 

ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਹੰੁਚਯਗੋ ਹਨ  
▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਸਸਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਕਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਸੰਗ 

ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਲੱਭਣ ਸਵੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ  
▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਸਸਟੀ ਕੋਲ ਹਾਊਸਸੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸਸੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ 

ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੱਭਣ ਸਵੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ  
▪ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ - ਸਸਟੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹਾਊਸਸੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨ ੰ  ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ 

ਸਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ  
▪ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਸਸਟੀ ਸਕਫਾਇਤੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ਾਂ ਸਵੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਲਆਉਣ 

ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 
o ਸਮਾਸਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਸਮਾਸਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ  

▪ ਕਨੈਕਟੀਸਵਟੀ - ਮੈਂ ਸਮਾਸਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ 

ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਨੈ ੰ  ਵਧਣ-ਫੁੱ ਲਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ  
▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਮੈਂ ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਮਾਸਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  

ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  
▪ ਰੋਕਥਾਮ - ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਸਥਤੀਆਂ ਸਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਸਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ  
▪ ਤੰਦਰੁਸਤੀ - ਸਸਟੀ ਅਸਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲੈਗਰੀ ਵਾਸੀਆ ਂ

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 
o ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਸਸਟੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਮੁੱ ਸਦਆ ਂਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆ ਂਲਈ 

ਜੀਵਨ ਨ ੰ  ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ  
▪ ਰੋਕਥਾਮ - ਸਸਟੀ ਸਮਾਸਜਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੁੱ ਸਦਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਕ ੇਨਾਗਸਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਸਜਕ 

ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ  
▪ ਕਨੈਕਟੀਸਵਟੀ - ਸਸਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ  

▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਸਸਟੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਸਕਸ ੇਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ  

▪ ਤੰਦਰੁਸਤੀ - ਸਸਟੀ ਸਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 

o ਨੇਬਰਹੱੁਡ ਸਪੋ੍ਰਟਸ 

▪ ਕਨੈਕਟੀਸਵਟੀ - ਸਸਟੀ ਸਮਾਸਜਕ ਮੁੱ ਸਦਆ ਂਨ ੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਕ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ  
▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਸਸਟੀ ਅਸਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਕੱਠੇ ਸਲਆਉਂਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ  
▪ ਇਕੁਇਟੀ - ਹਰ ਕਈੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ  

▪ ਸਸਥਰਤਾ - ਵਸਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਢਂ-ਗੁਆਢਂ ਸਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਧਨ ਹਨ  
▪ ਤੰਦਰੁਸਤੀ - ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਰਸਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਬਹਤਰ 

ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ 
o ਸਮਊਂਸਪ੍ਲ ਚਣੋਾਂ 

▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਵੋਸਟੰਗ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ ਹੈ  



▪ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ - ਵੋਟਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਗਣੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ  

▪ ਸਨਰਪੱ੍ਖਤਾ - ਚਣੋ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਸਨਰਪੱ੍ਖ ਹੈ  

▪ ਸਮਾਨਤਾ - ਸਾਰੀਆ ਂਵਟੋਾਂ ਅਤ ੇਵਟੋਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

▪ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ਤਾ - ਚਣੋਾਂ ਸਾਸਰਆਂ ਲਈ ਖੱੁਲਹੀਆਂ ਹਨ 

o ਨਾਗਸਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ 
▪ ਸ ਸਚਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ – ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਸਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੈ  
▪ ਸਹ ਲਤ - ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਸਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੈ ਜੋ 

ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ  
▪ ਇਕੁਇਟੀ - ਮੇਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੈ  

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਕਸ ੇਮੁੱ ਦ ੇਦੀ ਸਰਪੋ੍ਰਟ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਸਟੀ 
ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਸਦੰਦੀ ਹੈ 

o ਸਪੈ੍ਸ਼ਲਾਈਜਡ ਟਰਾਂਸਜਟ 

▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਜਟ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਲੇੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਾਂ  
▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਲੋੜ ਪੈ੍ਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਜਟ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ  
▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਜਦੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਜਟ ਸਟਾਫ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਆਵਾਜ ਦੇ 

ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਲਸਹਜੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  
▪ ਸ ਸਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ  

▪ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ - ਟਰਾਂਸਜਟ ਸੁਸਵਧਾਜਨਕ, ਵਰਤੋਂ ਸਵੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ 

 

ਕਲੈਗਰੀ ਦੀ ਅਰਥ ਸਵਵਸਥਾ ਖਸੁ਼ਹਾਲ ਅਤ ੇਤਜੇੀ ਨਾਲ ਮੜੁ ਕ ੇਉਭਰਨ ਵਾਲੀ ਹ।ੈ 

ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕਲੋ ਅਰਥਪ੍ ਰਨ ਰੋਜਗਾਰ, ਉੱਦਮਤਾ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਆਰਸਥਕ ਮੌਸਕਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੈ ਸਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  
ਲੋੜ ਅਤ ੇਇੱਛਾ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਕਲੋ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤ ੇਭਸਵੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਸਵਸਵਧ ਅਤੇ ਮਜਬ ਤ ਅਰਥ ਸਵਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼-ਅਨੁਕ ਲ ਭਾਈਚਾਰਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਸਵਵਸਥਾ ਸਵੱਚ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਹੈ।  

o ਸਬਲਸਡੰਗ ਸੁਰੱਸਖਆ 

▪ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ - ਸਨਰੀਖਣ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਸਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ  

▪ ਸਵਧਾਸਨਕ ਪ੍ਾਲਣਾ - ਅਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬਲਸਡੰਗ, 

ਸੁਰੱਸਖਆ, ਊਰਜਾ ਕੋਡ ਐਕਟਾਂ, ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਆੁਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ 
ਕਰਦੀ ਹੈ  

▪ ਸ ਚਨਾਵਾਂ ਸਦੰਦੀ ਹੈ - ਇੰਸਪੈ੍ਕਟਰ ਮੈਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸਮਟ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕਸ ੇਵੀ ਚੀਜ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰਦ ੇਹਨ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ  
▪ ਰੋਕਥਾਮ - ਸਸਟੀ ਸਨਯਮ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਕ ਲਾਂ ਲਈ ਸਸੱਸਖਆ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ 

ਸਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭ ਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਂਦੀ ਹੈ  
▪ ਸਨਰਪੱ੍ਖਤਾ - ਸਸਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਜੱਥੇ ਮਾਲਕ ਸ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸਮਉਂਸਪ੍ਲ 

ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
o ਸਬਜਨਸ ਲਾਇਸੰਸਸੰਗ 

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਵਪ੍ਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਉਸਚਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  



▪ ਕੁਆਸਲਟੀ-ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ - ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜੀਆਂ 'ਤੇ 
ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਇਕਸਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ-ਇੰਸਪੈ੍ਕਟਰ - ਇੰਸਪੈ੍ਕਟਰ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ਵੇਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  

▪ ਸਵਧਾਸਨਕ ਪ੍ਾਲਣਾ - ਸਸਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਨਰੀਖਣ ਕਰਦੀ 
ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  

▪ ਸਨਰਪੱ੍ਖਤਾ - ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ, ਸਨਰਪੱ੍ਖ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ 

ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
o ਭ ਮੀ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵਕਰੀ 

▪ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ - ਸਵਕਰੀ ਲਈ ਸਰਸਵਸਡ ਜਮੀਨ (serviced land) ਦੀ ਸਸਥਰ ਸਪ੍ਲਾਈ ਹੈ  

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਰੀਅਲ ਅਸਟਟੇ ਦੀਆਂ ਸਵਕਰੀਆਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹੈ, ਅਤ ੇਮੇਰੇ 

ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ  
▪ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ - ਸਸਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਸਵਸਡ ਜਮੀਨ ਉਸਚਤ ਬਜਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਚੇੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ  
▪ ਸਹ ਲਤ - ਸਰਸਵਸਡ ਜਮੀਨ ਸਤਆਰ ਅਤ ੇਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ  

▪ ਉਫਲਵਾਂ - ਸਸਟੀ ਦਾ ਲੈਂਡ ਪੋ੍ਰਟਫਲੋੀਓ ਮਜਬ ਤ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਆਰਸਥਕ ਸਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 
o ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ 

▪ ਸਵਧਾਸਨਕ ਪ੍ਾਲਣਾ - ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਮਲੁਾਂਕਣ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪ੍ਦੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਣਵੱਤਾ - ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਸਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  

▪ ਸਨਰਪੱ੍ਖਤਾ - ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆ ਂਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

▪ ਘੱਟ ਜੋਖਮ - ਸਸਟੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ  

▪ ਸ ਸਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਕਾਰ ਸਸਟੀ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱਤੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ 

o ਆਰਸਥਕ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਟ ਸਰਜਮ 

▪ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ - ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਅਸਜਹੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ 
ਵਾਸੀਆਂ ਅਤ ੇਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਜੇਦਾਰ ਹਨ  

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਆਰਸਥਕ ਸਵਕਾਸ ਦ ੇਯਤਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਟ ਸਰਜਮ ਮਾਰਕੀਸਟੰਗ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਵਾਲੇ ਹਨ  

▪ ਸਸਥਰਤਾ - ਆਰਸਥਕ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਟ ਸਰਜਮ ਮੌਜ ਦਾ ਅਤੇ ਭਸਵੱਖੀ ਪ੍ੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥ 

ਸਵਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  
▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਆਰਸਥਕ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਟ ਸਰਜਮ ਅਰਥ ਸਵਵਸਥਾ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ 

ਪ੍ਰਤੀਸਕਸਰਆ ਕਰਦਾ ਹੈ  
▪ ਉਫਲਵਾਂ - ਆਰਸਥਕ ਸਵਕਾਸ ਅਤ ੇਟ ਸਰਜਮ ਸਵੇਾਵਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਡੀ 

ਅਰਥ ਸਵਵਸਥਾ ਸਵੱਚ ਸਵਘਨ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਸੱਝਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਵਰ ਕਰਨ 

ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 
 

ਕਲੈਗਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ ਜ ੋਸਗਆਨ ਨਾਲ ਵਧਦਾ-ਫੁੱ ਲਦਾ ਹ।ੈ 

ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਚੋ ਦਾ ਸੱਸਭਆਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨਾ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤ ੇਉੱਦਮਤਾ ਨ ੰ  ਪ੍ਰੇਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਸੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸਾਸਰਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੈ। 
ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧ  ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਭਸਵੱਖ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਲਈ ਸਸੱਸਖਆ ਦੇ ਸਰਹਾ ਹੈ।  



o ਡੇਟਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਮੇਰੇ ਕਲੋ ਡਟੇਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੈ  

▪ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ - ਸਸਟੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣਾ 24/7 ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਹੈ  
▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਸਸਟੀ ਓਪ੍ਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ ਟ  ਡਟੇ ਹੈ  

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਸਸਟੀ ਡਟੇਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆ ਂਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

▪ ਸਮਹਨਤ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਸਸਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇਾ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਸਟੀ ਦ ੇਸਨਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱ ਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

o ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ 

▪ ਸਸਥਰਤਾ - ਸਸਟੀ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਟਕੈਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  

▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ – ਮਨੈ ੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਟੈਕਸ ਸਬੱਲ ਜਲਦੀ ਸਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ  

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਮੇਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰ ੇਮਰੇੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ 

o ਸਰਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਹੰੁਚ ਅਤੇ ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ 
▪ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ - ਸਸਟੀ ਸਰਕਾਰਡ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ  

▪ ਸ ਚਨਾਵਾਂ ਸਦੰਦੀ ਹੈ - ਸਸਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ  

▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਸਸਟੀ ਸਟਾਫ ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ, ਨੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸਭਆਸਾਂ 
ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰ ਹਨ  

▪ ਸਵਧਾਸਨਕ ਪ੍ਾਲਣਾ - ਸਸਟੀ ਸਟਾਫ ਸਰਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਅਤੇ ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ 
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

o ਅਪ੍ੀਲਜ ਅਤੇ ਟਰਾਈਸਬਊਨਲਜ 

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਸਟਰਸਬਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  

▪ ਸਹ ਲਤ - ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਅਪ੍ੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ 

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ  
▪ ਸਵਧਾਸਨਕ ਪ੍ਾਲਣਾ - ਸਣੁਵਾਈਆਂ ਸਨਰਪੱ੍ਖ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ 

ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ  
▪ ਸ ਚਨਾਵਾਂ ਸਦੰਦੇ ਹਨ - ਸਟਰਸਬਊਨਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤ ੇਫੈਸਸਲਆ ਂਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ 

ਆਸਾਨ ਹੈ 
o ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਅਤ ੇਸ ਝਾਂ 

▪ ਸਨਰਪੱ੍ਖਤਾ - ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਲਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ 

ਸਵੱਚ ਕੈਪ੍ਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ  
▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਸਾਰੇ ਸਨਵਾਸੀ ਸਮਾਸਜਕ, ਆਰਸਥਕ, ਜਾਂ ਸਕਸ ੇਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ 

ਸਬਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ  
▪ ਕਨੈਕਟੀਸਵਟੀ - ਜਨਤਕ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਸਨਵਾਸੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੰ  ਉਸ ਸਰਕਾਰ 

ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਸਰਆ ਂਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ  
▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਸਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਮੇਰੇ 

ਇਨਪੱੁ੍ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 
 

ਕਲੈਗਰੀ ਸਰੱੁਸਖਅਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਆਢਂ-ਗਆੁਢਂਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਹਰ ਹ।ੈ 



ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ ਅਸਜਹੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਆਢਂ-ਗੁਆਢਂਾਂ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਖੇਡਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 
ਨ ੰ  ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੰਦੇ ਹਨ। ਕਲੈਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਰੋਜਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਸਵਧਾਜਨਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੈ। ਕਲੈਗਰੀ ਇੱਕ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਸਹਰ ਹੈ ਸਜਸ ਸਵੱਚ ਪ੍ ਰੇ 

ਸ਼ਸਹਰ ਸਵੱਚ ਕਲਾ, ਸੱਸਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਜੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੈ। ਕਲੈਗਰੀ ਸਵੱਚ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ 
ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਲੋੜ ਪੈ੍ਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

o ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਪ੍ਾਰਕ ਸਨਰੰਤਰਤਾ 
▪ ਰੋਕਥਾਮ - ਹਰ ਕਈੋ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ  

▪ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ - ਸਸਟੀ ਖ਼ਤਸਰਆਂ ਅਤ ੇਜੋਖਮਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ  

▪ ਉਫਲਵਾਂ - ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਭਰਦਾ ਹੈ  

▪ ਕਨੈਕਟੀਸਵਟੀ - ਸਹੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਵਰ 

ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ  
▪ ਤਾਲਮੇਲ/ਸਸਹਯੋਗ - ਸਸਟੀ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਰਸਹਣ 

ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇਮਾਸਹਰ ਅਤ ੇਸਾਧਨ ਹਨ  
▪ ਸੰਚਾਰ - ਸਸਟੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਸਜਸਦੀ ਮੈਨ ੰ  ਐਮਰਜੈਂਸੀਆ ਂਲਈ ਸਤਆਰ ਰਸਹਣ ਵਾਸਤ ੇ

ਲੋੜ ਹੈ  
▪ ਸਵਧਾਨਕ - ਸਸਟੀ ਪ੍ਰੌਸਵੰਸ ਔਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 
o ਉਪ੍-ਸਨਯਮ (Bylaw) ਸਸੱਸਖਆ ਅਤੇ ਪ੍ਾਲਣਾ 

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਮੇਰੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍-ਸਨਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱ ਸਦਆ ਂਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਮਸਹਫ ਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਮਸਹਸ ਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ  
▪ ਸਨਰਪੱ੍ਖਤਾ - ਉਪ੍-ਸਨਯਮਾ ਦਾ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ, ਸਨਰਪੱ੍ਖ ਅਤ ੇਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਉਪ੍-ਸਨਯਮ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  
▪ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰ ਕਤਾ - ਕਲੈਗਰੀ ਵਾਸੀ ਉਪ੍-ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨ ੰ  

ਸਮਝਦੇ ਹਨ 
o ਸਸਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ 

▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਸਸਟੀ ਪ੍ਲਾਨਾਂ ਸਵੱਚ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਭਸਵੱਖ ਸਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ  

▪ ਸਹ ਲਤ – ਸ਼ਸਹਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਯਮ ਲੱਭਣ ਅਤ ੇਸਮਝਣ ਸਵੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ । 

ਸਨਰਪੱ੍ਖਤਾ – ਮੇਰੀਆ ਂਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰ ਸ਼ਸਹਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸਬੰਸਬਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  
▪ ਸਮਹਨਤ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਸਸਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆ ਂਸਵੱਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ 

ਵਲੋਂ  ਬਹੁਤ ਸਜਆਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦ ੇਹਨ  
▪ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਸਸਟੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਸਟੀ ਲਈ ਸਵੱਤੀ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆ ਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਸਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਰੋਕਦੀਆ ਂਨਹੀਂ ਹਨ 
o ਸਸਟੀ ਦ ੇਕਬਰਸਤਾਨ 

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਸਸਟੀ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਜੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਆਦਰਪ੍ ਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਫਨ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਵੇਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ  
▪ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ - ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਫਾਇਤੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਥਾਂ ਦੀਆ ਂਸਕਸਮਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੈ  

▪ ਸਸਥਰਤਾ - ਸਸਟੀ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

▪ ਸਵਧਾਸਨਕ ਪ੍ਾਲਣਾ - ਸਸਟੀ ਦ ੇਕਬਰਸਤਾਨ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ 



o ਕੈਲਗਰੀ 9-1-1 

▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੱਚ 9-1-1 'ਤੇ ਸਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ  
▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - 9-1-1 ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਸਮਰਥਨ - ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੈ ੰ  ਸਨਮਰਤਾਪ੍ ਰਵਕ 

ਅਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰਥਨ ਸਮਲਦਾ ਹੈ  
▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਫਸਟ ਸਰਸਪ੍ੌਂਡਰਾਂ (ਪੁ੍ਸਲਸ, ਈਐਮਐਸ, ਅਤ ੇਫਾਇਰ) ਕੋਲ ਉਸਚਤ ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਲਈ 

ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 
o ਸਵਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ ਰੀਆ ਂ

▪ ਸਵਧਾਸਨਕ ਪ੍ਾਲਣਾ - ਕਾਨ ੰ ਨ, ਉਪ੍-ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਸਧਤ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕ ੇਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ  

▪ ਸਹ ਲਤ - ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤ ੇਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ  

▪ ਸਨਰਪੱ੍ਖਤਾ - ਫੈਸਲੇ ਸਨਰਪੱ੍ਖ ਹਨ 

o ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸਕਸਰਆ 

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਸਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

▪ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ - ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਸਹੀ ਉਪ੍ਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਕਾਬਲ, ਸਨਮਰ ਅਤ ੇ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ  
▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਸਾਰੇ ਖਤਸਰਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯਜੋਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 

ਮੌਜ ਦ ਹਨ  
▪ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਮੇਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ ਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸਹੰਦ ੇਹਨ  

▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਮੈਨ ੰ  ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ 

ਸਕਦ ੇਹਨ, ਕਰਦੇ ਹਨ 
o ਫਾਇਰ ਇੰਸਪੈ੍ਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ 

▪ ਸਵਧਾਸਨਕ ਪ੍ਾਲਣਾ - ਅੱਗ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ  
▪ ਰੋਕਥਾਮ - ਅਸਜਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨ ੰ  ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਖ਼ਤਸਰਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ੰ  ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ  
▪ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਅੱਗ ਮੈਨ ੰ  ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹੈ, ਕਰਦੀ ਹੈ  
▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਫਾਇਰ ਇੰਸਪੈ੍ਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੜਤਾਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 

ਸਰਪੋ੍ਰਟਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ 
o ਫਾਇਰ ਸਫੇਟੀ ਸਸੱਸਖਆ 

▪ ਸ ਚਨਾ ਸਦੰਦੀ ਹੈ - ਮੈਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਸਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨਹ ਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨ ੰ , ਮੇਰੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ  
▪ ਰੋਕਥਾਮ - ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਲਈ ਅੱਗਾਂ ਅਤ ੇਜੋਖਮਾਂ 

ਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦੀਆ ਂਹਨ  
▪ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਅੱਗ ਮੈਨ ੰ  ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹੈ, ਕਰਦੀ ਹੈ  
▪ ਸਵਧਾਸਨਕ ਪ੍ਾਲਣਾ - ਅੱਗ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਸਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ 

ਕਰਦੀ ਹੈ 



o ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਵੱਚ, ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ ਸਮਾਸਜਕ, ਭ ਗੋਸਲਕ ਅਤੇ ਭੌਸਤਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਸਬਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  
▪ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ - ਮੇਰੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਵੱਚ, ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੜੇੇ ਇੱਕ ਪ੍ਬਸਲਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੈ  

▪ ਸਹ ਲਤ - ਮੇਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੁਸਵਧਾਜਨਕ ਹੈ  

▪ ਸਵੈ-ਟਰਾਂਸੈਡੈਂਸ (Self-Transcendence) - ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਹਰ ਸਕਸ ੇਲਈ ਪ੍ਹੰੁਚ ਸਵੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ  

▪ ਸੁਲਹਾ - ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਇੰਸਡਜਨਸ ਸਸਭਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਅਤ ੇ

ਸੰਮਸਲਤ ਹਨ 
o ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤ ੇਲਾਇਸੈਂਸਸੰਗ 

▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਸਬੱਲੀਆਂ, ਕੁੱ ਤੇ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਸਹੰਦ ੇਹਨ  

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪ੍-ਸਨਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ  

▪ ਸਨਰਪੱ੍ਖਤਾ - ਉਪ੍-ਸਨਯਮਾ ਦਾ ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ, ਸਨਰਪੱ੍ਖ ਅਤ ੇਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਉਪ੍-ਸਨਯਮ 

ਸੰਬੰਧੀ ਸਸੱਸਖਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  
▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਸੰਗ ਮੇਰੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ  

▪ ਰੋਕਥਾਮ - ਸਜੰਮਵੇਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਤ  ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ 

o ਪੁ੍ਸਲਸ ਸੇਵਾਵਾਂ 
▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੁਰੱਸਖਅਤ, ਸਵਸਵਧ ਅਤ ੇਸੰਮਸਲਤ ਹਨ  

▪ ਰੋਕਥਾਮ - ਅਪ੍ਰਾਧ ਨ ੰ  ਰੋਸਕਆ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਪੁ੍ਸਲਸ ਅਫਸਰ ਪੇ੍ਸ਼ਵੇਰ ਹਨ  

▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਪੁ੍ਸਲਸ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ 
ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਰਸ਼ਤ ੇਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਕਲੈਗਰੀ ਇੱਕ ਸਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਸਹਰ ਹ।ੈ 

ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ, ਹਰ ਸਕਸ ੇਕਲੋ ਸੰਪ੍ ਰਨ ਜੀਵਨ ਸਜਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਕਲੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ 

ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੈ ਸਜਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਸਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ 
ਸਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ਲੈੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਸਜਸਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਸਹਤਮੰਦ ਰਸਹਣ ਲਈ ਹੈ। 

o ਮਨੋਰੰਜਨ ਦ ੇਮੌਕ ੇ

▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ 

ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਮਸਲਤ, ਸੁਸਵਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸਆੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ  
▪ ਸਮਰੱਥਾ - ਸਸਟੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਪੱ੍ਧਰਾਂ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ  

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱ੍ਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕ ਲ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ  

▪ ਤੰਦਰੁਸਤੀ - ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੈ ੰ , ਮੇਰੇ ਪ੍ਸਰਵਾਰ ਅਤ ੇਮੇਰੇ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਸਸਹਤਮੰਦ ਅਤ ੇਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਹਣ ਸਦੰਦੀਆਂ ਹਨ  
▪ ਸੁਲਹਾ - ਸਸਟੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਡਜਾਈਨ ਅਤੇ ਸਡਲੀਵਰੀ ਸਵੱਚ ਇੰਸਡਜਨਸ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨ ੰ  

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 
o ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਸਭਆਚਾਰ 



▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂਨ ੰ  ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, 

ਉਹ ਸੰਮਸਲਤ, ਸੁਸਵਧਾਜਨਕ ਅਤ ੇਸਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਆੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।  
▪ ਸਮਰੱਥਾ - ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰ ਦੀਆ ਂਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸਕਫਾਇਤੀ ਹਨ  

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ 
ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕ ਲ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ  

▪ ਮਜੇਦਾਰ/ਮਨੋਰੰਜਨ - ਕਲਾ ਅਤ ੇਸੱਸਭਆਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੰਦ ਦਣੇ 

ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੈ ੰ  ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸਦੰਦੀਆ ਂਹਨ  
▪ ਸੁਲਹਾ - ਕਲਾ ਅਤ ੇਸੱਸਭਆਚਾਰ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮਾਂ, ਗਤੀਸਵਧੀਆ ਂਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਂ ਸਵੱਚ ਇੰਸਡਜਨਸ 

ਸੱਸਭਆਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 
o ਵੌਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ (Water Treatment) ਅਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ 

▪ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ - ਜਦੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਪ੍ੀਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਾਣੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਪ੍ੀਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਾਣੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ੀਣ ਲਈ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ  

▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਸਸਟੀ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ  

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਸਸਟੀ ਮੇਰੀ ਜਲ ਸਵੇਾ ਸਵੱਚ ਸਕਸ ੇਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਸਦੰਦੀ ਹੈ 

 

ਕਲੈਗਰੀ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਸਟਕਾਊ ਕਦੁਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹ।ੈ 

ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੁਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਤ ੇਸਮਾਸਜਕ ਸਸਹਤ ਸਵੱਚ ਇਸਦੀ ਭ ਸਮਕਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਲੈਗਰੀ 
ਸਵੱਚ ਸਸਹਤਮੰਦ ਈਕੋਸਸਸਟਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ ਹਵਾ, ਜਮੀਨ ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ ਦੇ 
ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ੀੜਹੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਵੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

o ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

▪ ਵਾਤਾਵਰਣਕ - ਸਸਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਸਖਆ ਅਤ ੇਉਸ ਸਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ  
▪ ਸਵਧਾਸਨਕ ਪ੍ਾਲਣਾ - ਸਸਟੀ, ਸ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ  

▪ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ - ਸਸਟੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਜੋਖਮਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ 
ਹੈ  

▪ ਉਫਲਵਾਂ - ਸਸਟੀ ਕੋਲ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕਸ ੇਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਵੱਚੋਂ 
ਭਾਗ ਲੈਣ ਸਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਆੁਸਲਟੀ - ਸਸਟੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 
o ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਖੁਲਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 

▪ ਤੰਦਰੁਸਤੀ - ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਕਰਤੀ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਲਈ, ਆਪ੍ਣ ੇਦੋਸਤਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਸਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਬਤਾਉਣ 

ਲਈ, ਅਤੇ ਮਜੇਦਾਰ, ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ, ਸਵਸਦਅਕ ਅਤੇ ਸੱਸਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੱੁਲਹੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਸਵਖੇੇ ੇਜਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ  
▪ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ - ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੱਚ ਪ੍ਾਰਕ ਹਨ  

▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਪ੍ਾਰਕ ਅਤੇ ਖੱੁਲਹੀਆ ਂਥਾਵਾਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹਨ  

▪ ਸਸਥਰਤਾ - ਸਸਟੀ ਕਲੈਗਰੀ ਦ ੇਕਦੁਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਸ਼ਸਹਰੀ 
ਲਚਕੀਲੇਪ੍ਨ ਸਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੀ ਹੈ  

▪ ਵਾਤਾਵਰਣਕ - ਸਸਟੀ ਕੈਲਗਰੀ ਈਕੋਸਸਸਟਮਾਂ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ 

o ਸਟੌਰਮਵੌਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 



▪ ਖਤਰ ੇਨ ੰ  ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਸਸਟੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਸਪ੍ਘਲਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜਹਾਂ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ 

ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ  
▪ ਉਫਲਵਾਂ - ਕੈਲਗਰੀ ਹੜਹਾਂ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਰਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ  

▪ ਵਾਤਾਵਰਣ - ਸਸਟੀ ਸਵਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦ ੇਕੁਦਰਤੀ 
ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ 

o ਸ਼ਸਹਰੀ ਜੰਗਲਾਤ 

▪ ਵਾਤਾਵਰਣਕ - ਸਸਟੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦ ੇਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ  

▪ ਕਨੈਕਟੀਸਵਟੀ - ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਲਈ ਰੱੁਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੈਰ ਨ ੰ  ਹੋਰ 

ਮਜੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ  
▪ ਤੰਦਰੁਸਤੀ - ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਸਹਤ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਹਨ  

▪ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ - ਮੇਰੀ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੁੰ ਦਰਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਮੁੱ ਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ 
ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱੁਖ ਹਨ 

o ਕ ੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਸਲੰਗ 

▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਸਾਰੀਆਂ ਕ ੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਸਲੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਸਟੀ ਵਰਕਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਸਲਟੀਆਂ ਸਵਖੇ ਹਰ ਕਈੋ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ  
▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤ ੇਫੈਸਸਲਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 

ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਸਦੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ  
▪ ਵਾਤਾਵਰਣਕ - ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀ ਕ ੜੇ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਸਵੱਚ ਆਪ੍ਣਾ ਸਹੱਸਾ ਪ੍ਾਉਂਦੇ 

ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਕ ੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਸਲੰਗ ਜਨਤਕ ਸਸਹਤ, ਸੁਰੱਸਖਆ ਅਤੇ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਲਈ ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ  

▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਸਸਟੀ ਮੈਨ ੰ  ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਸਜਸਦੀ ਮਨੈ ੰ  ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਸਕ 

ਸਮੱਗਰੀਆਂ (ਕ ੜਾ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਯਾਰਡ ਵਸੇਟ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਘਰਲੇ  ਕ ੜਾ) 
ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨਪ੍ਟਾਰਾ ਸਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ  

▪ ਸਮਰੱਥਾ - ਰੇਟ ਅਤੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਨਰਪੱ੍ਖ ਹਨ 

o ਵੇਸਟਵੌਟਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ 

▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਸਸਟੀ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤ ੇਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਵੱਚ ਸਨੇੈਟਰੀ ਸੀਵਰ ਬੈਕਅੱਪ੍ ਨ ੰ  
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ 

▪ ਵਾਤਾਵਰਣਕ - ਸਸਟੀ ਟਾਇਲਟਾਂ, ਸਸੰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦ ੇਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ  
▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਸਸਟੀ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਸਵੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸੀਵਰ ਬੈਕਅੱਪ੍ ਲਈ ਤੇਜੀ 

ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਸਦੰਦੀ ਹੈ 
 

ਕਲੈਗਰੀ ਇੱਕ ਅਸਜਹਾ ਸ਼ਸਹਰ ਹ ੈਜ ੋਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਚਲਦਾ ਹ।ੈ 

ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਯਾਤਰਾ ਸਵਕਲਪ੍ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਹੰੁਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਲੈੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 
ਨਾਲ ਮਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਸਤ ਆਂ ਸ਼ਸਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ੍ਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ 
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੈਗਰੀ ਸਵੱਚ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਸੌਮਾਂ ਸਵੱਚ ਆਵਾਜਾਈ 

ਸਕਫਾਇਤੀ, ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸਮੰੇਦ ਹੈ। 
o ਪ੍ਾਰਸਕੰਗ 

▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਾਰਸਕੰਗ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ  



▪ ਸਹ ਲਤ - ਪ੍ਾਰਸਕੰਗ ਸਸਸਟਮ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਵਰਤਣ ਸਵੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ  

▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਾਰਸਕੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ  

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਪ੍ਾਰਸਕੰਗ ਉਪ੍-ਸਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 

o ਪ੍ਬਸਲਕ ਟਰਾਂਸਜਟ 

▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਪ੍ਬਸਲਕ ਟਰਾਂਸਜਟ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਹੈ  

▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਪ੍ਬਸਲਕ ਟਰਾਂਸਜਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ  

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ - ਜਦੋਂ ਮੈਨ ੰ  ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਜਟ ਸਟਾਫ ਮੁਸਕਰਾਹਟ, ਆਵਾਜ ਦੇ 
ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਲਸਹਜੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  

▪ ਸ ਸਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ  

▪ ਆਕਰਸ਼ਕਤਾ - ਟਰਾਂਸਜਟ ਸੁਸਵਧਾਜਨਕ, ਵਰਤੋਂ ਸਵੱਚ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ 

o ਸਾਈਡਵੌਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਥਵ ੇ

▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਮੈਂ ਸਾਈਡਵੌਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਥਵੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੱੁਸਖਅਤ ਮਸਹਸ ਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ  
▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਹਰ ਕਈੋ ਸਾਈਡਵੌਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਥਵੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

▪ ਕਨੈਕਟੀਸਵਟੀ - ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਈਡਵੌਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਥਵੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਆਪ੍ਣੀ ਮੰਸਜਲ 'ਤੇ 
ਪ੍ਹੰੁਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ  

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਸਸਟੀ ਸਵੇਾ ਬਨੇਤੀਆਂ (service requests) ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਜਵਾਬ ਸਦੰਦੀ ਹੈ  

▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਸਾਈਡਵਕੌਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਾਥਵੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਸਵੱਚ ਹਨ 

o ਸੜਕਾਂ 
▪ ਸੁਰੱਸਖਆ - ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਸਖਅਤ ਮਸਹਸ ਸ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ  
▪ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ - ਹਰ ਕਈੋ ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  

▪ ਕਨੈਕਟੀਸਵਟੀ - ਮੈਂ ਕਲੈਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਾਈਡਵੌਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਥਵੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਉੱਥੇ 
ਪ੍ਹੰੁਚ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਸਜੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂੇਂ  

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਸਸਟੀ ਸਵੇਾ ਬਨੇਤੀਆਂ (service requests) ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਸਰ ਜਵਾਬ ਸਦੰਦੀ ਹੈ  

▪ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ - ਕੈਲਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਸਵੱਚ ਹਨ 

o ਟੈਕਸੀ, ਸਲਮਸੋਜਨ ਅਤੇ ਸਕਰਾਏ 'ਤੇ ਵਾਹਨ 

▪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ - ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕ ਉਸਚਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦ ੇਹਨ  

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ -ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ - ਡਰਾਈਵਰ ਅਤ ੇਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਵੇਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲੱਭਣ ਸਵੱਚ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਰਜੀਆਂ 'ਤ ੇਫੈਸਲੇ ਇਕਸਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  

▪ ਕੁਆਸਲਟੀ- ਸਨਯਮ - ਸਨਯਮ ਪੇ੍ਸ਼ਵੇਰ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗ  ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇ

ਸਟਾਫ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਗਆਨਵਾਨ ਹੈ  
▪ ਸਵਧਾਸਨਕ ਪ੍ਾਲਣਾ - ਸਸਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤ ੇਇੰਸਪੈ੍ਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ 

ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ  
▪ ਸਨਰਪੱ੍ਖਤਾ - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਨਰਪੱ੍ਖ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈ੍ਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 

ਡਸਲਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
 

ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ ਹੈ ਸਜਸ ਬਾਰ ੇਸਸਟੀ ਨ ੰ  ਜਾਣ  ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਜਵੇਂ ਸਰਸਵਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਬਜਟ ਸਵਕਸਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? 

[Open-ended] 

 

[ਟਬੈ 2] ਉਪ੍ਭਗੋਤਾ ਫੀਸ ਨੀਤੀ 



ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਲੈਗਰੀ ਵਾਸੀਆਂ (ਜਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਸਵਜਟਰਾਂ) ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਵੱਚ ਟਰਾਂਸਜਟ ਸਕਰਾਏ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਾਸ ਅਤ ੇਸੁਸਵਧਾ 
ਰੈਂਟਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   
  

ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਅਤ ੇਸਬਸਸਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵੇਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਕਸਰਆ ਦੇ 
ਸਹੱਸ ੇਵਜੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨ ੰ  ਹਰੇਕ ਉਪ੍ਭਗੋਤਾ ਫੀਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
  

ਸਸਟੀ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਬਸਸਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਅਤ ੇਅਪ੍ਡੇਟ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ 

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ 
ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕਹੜ ੇਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਸਵਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ।   
  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:  

1. ਸਾਨ ੰ  ਦੱਸ ੋਸਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੱਥ ੇਰਸਹੰਦੇ ਹੋ [ਇੱਕ ਚੁਣੋ]:  
• ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ  
• ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਸਹੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ  

  

2. ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਸਵੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਜਥੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਸਵੱਚ ਵੱਧ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨ ੰ  ਸਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰੇਗਾ? [open-ended]  
  

3. ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਸਵੱਚ ਕਮੀ, ਸਜਥੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਸਵੱਚ ਘੱਟ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨ ੰ  ਸਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਸਵਤ ਕਰੇਗੀ?[open-ended]  

  
4. ਸਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਟੀ ਸਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਬਾਰ ੇਸਚੋਦੇ ਹੋਏ, ਸਸਟੀ ਨ ੰ  ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਅਤੇ 

ਸਬਸਸਡੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸਮੀਸਖਆ ਸਵੱਚ ਸਕਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ (ਸਮਾਸਜਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਆਰਸਥਕ) 'ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? [Open-ended]   

 

[ਟਬੈ 3] ਜਖੋਮ ਲਈ ਇੱਛਾ 

ਜੋਖਮ ਅਸਨਸ਼ਸਚਤਤਾ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਬਾਰ ੇਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਸਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਸਹਲ ਨ ੰ  
ਅਜਮਾ ਕੇ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਪ੍ਹੰੁਚਾਉਣ ਨ ੰ  ਹੌਲੀ 
ਜਾਂ ਤੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
  

ਕਾਲਪ੍ਸਨਕ ਉਦਾਹਰਣ: ਸਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਪ੍ਣ ੇਸਸਸਟਮਾਂ ਨ ੰ  ਸਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕਸਮ ਦੀ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਸਰਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨ ੰ  ਅਜਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਟੀ ਦੇ ਪੈ੍ਸ ੇ

ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਵੇਾ ਦੀ ਸਬਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਅਸੀਂ ਸਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪੱ੍ਧਰ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ। 
 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ: 

1) ਸਮੱੁਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਸਹਲਕਦਮੀਆ ਂਅਜਮਾਉਣ ਲਈ ਸਸਟੀ ਔਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਕੰਨੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ? 

  

1 ਤੋਂ 5 ਦਾ ਸਲਕਰਟ (Likert) ਸਕਲੇ 

https://www.calgary.ca/content/dam/www/ca/city-clerks/documents/council-policy-library/cfo010-user-fees-and-subsidies-policy.pdf


1 - ਸਸਥਰਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਸਦੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ 
5 – ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਅਜਮਾਉਣ ਨ ੰ  ਤਰਜੀਹ ਸਦੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ 

  

2) ਤੁਹਾਡ ੇਸਖ਼ਆਲ ਸਵੱਚ ਸਸਟੀ ਨ ੰ  ਸਕਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਸਹਲਕਦਮੀਆਂੇ ਂ ਅਜਮਾਉਣ 'ਤ ੇਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?[Open-

ended] 
 

ਅਗਲੇ ਕਦਮ: 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 2023-2026 ਵਨ ਕੈਲਗਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤ ੇਬਜਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੰ  ਡਸਲਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਸਵਤ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨ ੰ  ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਗਸਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ, ਨ ੰ  ਵੀ ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਸਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਸਵੱਚ ਇੱਕ ਵਟੌ ਵੀ ਹਰਡ (What We Heard) ਸਰਪੋ੍ਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 

 

 


