ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਣਾ ਹੈ


ਫਸਟ ਏਡ ਕਕਿੱ ਟ



ਕਿਫਲੇ ਕਕਟਵ ਕਪੜੇ






ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਆਲੇ :ਚਿੱ ਲੋ ਘੂੰ ਮੀਏ!

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ

ਪਰੇਖਣ ਲਈ ਨੋਟਬਿੱ ਕ

ਐਮਿਜਸੀ ਲਈ ਸੈੈੱਲ ਫੋਨ

ਤਸੀ ਇਹਨਾ ਆਈਟਮ ਲਈ ਸੇਅਿ ਕਿਕੇ ਬੈਕਪੈਕ
ਨੂੰ ਵਿਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਿੱ ਕ ਪੈਦਲ ਚਲਣ
ਵਾਲਾ ਗਿਿੱ ਪ ਤਸੀ
ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੂੰ ਦੇ ਹੋ,ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ । ਤਹਾਡੇ ਕਈ ਕਕਸਮ
ਦੇ ਮਿੱ ਖ ਟੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਨੇ, ਕਸਹਤ ਲਈ ਤਿਨ
ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸਮਦਾਇ ਬਾਿੇ
ਜਾਨਣ ਤਕ , ਇਹ ਤਹਾਡੇ
ਤੇ ਕਨਿਭਿ ਹੈ ।

ਸਿਿੱ ਕਖਆ ਲਈ ਸਝਾਅ
 ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਜਿਿ ਦਿੱ ਸੋ ਕਕ ਤਸੀਂ ਕਕਿੱ ਥੇ ਜਾ ਿਹੇ ਹੋ, ਕਕਹੜੇ ਿਸਤੇ ਜਾ ਿਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਦੋੈੱ ਲੌ ਟੋਗੇ।
 ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਬਾਿੇ ਸਾਵਧਾਨ ਿਹੌ
 ਆਪਣੀ ਅੂੰ ਤਿਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਣੋ
 ਟਿੈਕਫਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਚਿੱ ਲੋ
 ਕਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਿੱ ਲੋ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕਾਿਾ ਗਲੀ ਕਵਿੱ ਚ ਨਾਂ ਖੜੀਆ ਹੋਣ
 ਬਟੀਆ, ਹਨੇਿਾ ਖੇਤਿ ਅਤੇ ਐਲੀਆਂ ਤੋ ਦਿ ਿਹੋ
 ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰ ਨਕੇ ਨਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਕਾਿਾ ਖਾਲੀ ਹਨ
 ਹੈੈੱਡਫੋਨ ਵਿਤਣ ਤੋ ਬਚੋ – ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਸੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਦੀ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨੂੰ ਸਣ ਵੀ ਨਹੀ ਸਕੋ
 ਚੂੰ ਗੇ ਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਿ ਕਵਿੱ ਚ ਚਿੱ ਲੋ
 ਚਮਕਦਾਿ ਅਤੇ Reflective ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਾਉ
 ਆਪਣੇ ਕਿੱ ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਲਆਓ
 ਸਚੇਤ ਿਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ
 ਕਕਸੇ ਅਜਨਬੀ ਦੀ ਆਮ ਬੇਨਤੀ ਬਾਿੇ ਸਚੇਤ ਿਹੋ
 ਅਜਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਿ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਿ ਨਾ ਕਿੋ
 ਜੇਕਿ ਤਸੀ ਪਿਸ ਜਾਂ ਬੈਗ ਚਿੱ ਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬਤ ਪਕੜ ਿਿੱ ਖੋ
 ਜੇ ਤਹਾਨੂੰ ਸਿੱ ਕ ਹੋਵੇ ਕਕ ਤਹਾਡਾ ਪੈਦਲ ਕਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ:
 ਗਲੀ ਪਾਿ ਕਿੋ
 ਐਲੀ ਜਾਂ ਹਨੇਿੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਲੀ ਕਵਿੱ ਚ ਨਾ ਮੜੌ
 ਜੇਕਿ ਤਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਹਾਡਾ ਕਪਿੱ ਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਸਿੱ ਧਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੂੰ ਗੀ ਿੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਕਾਿੋਬਾਿੀ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਕਲਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਿੋ
 ਜੇਕਿ ਤਹਾਡਾ ਕਪਿੱ ਛਾ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ:
 ਮੜੋ, ਅਤੇ ਉਲਟ ਕਦਸਾ 'ਚ ਚਿੱ ਲੋ ।ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਨੂੰਬਿ ਨੋਟ ਕਿੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਖੋ
 ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਤੇਜ ਭਿੱ ਜਣ ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਨਾ ਕਿੋ । ਜਦ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਕਦਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕਿੋ
 ਕਾਿੋਬਾਿ ਦੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿੋ
ਨਾਲ ਹੀ, ਚੈੈੱਕ ਕਿੋ

www.calgarycommunities.com

(403) 244– 4111

ਸਿਆਤ ਕਿਨੀ

ਤਿਨ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਨੇਬਿਹਿੱ ਡ ਗਿਿੱ ਪ
ਕਕਉਂ ਬਣਾਈਏ ? ਅਪਿਾਧ ਨੂੰ
ਿੋਕਣ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਿੱ ਬ
ਤੋ ਵਧੀਆ ਢੂੰ ਗ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਤਹਾਡੇ
ਗਆਢੀਆ ਨੂੰ ਤਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ
ਗਆਢੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਨਾ ਚਾਕਹਦਾ
ਹੈ
ਜੇ ਤਸੀ ਗਆਢੀਆ ਨਾਲ ਦੇ
ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਵਿੱ ਚ ਕਧਆਨ ਿਿੱ ਖੋ ਅਤੇ
ਸਚੇਤ ਿਹੋ,ਅਪਿਾਧ ਦਾ ਵਾਪਿਨਾ
ਪਰਭਾਕਵਤ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ।

ਗਿਿੱ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਚਿੱ ਲਣਾ ਨਾ ਕਸਿਫ
ਚੂੰ ਗਾ ਕਸਿਤ ਹੈ
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ
ਚਲਣ ਦੇ ਿਸਤੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੇ
ਜੀਅ ਦੀ ਮੌਜਦਗੀ ਵਧਾ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪਿਾਧ ਵਿਜਕ ਹੈ

ਗਿOrganize
ਿੱ ਪ ਨੂੰ ਸੂੰ ਗਕਠਤ
ਕਿਨਾ
A Group


ਤਹਾਨੂੰ ਕਿੱ ਝ ਉਤਸਾਕਹਤ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਗਿਿੱ ਪ ਸ਼ਿ ਕਿਨ ਦੀ ਜਿਿਤ ਹੈ

ਕਕਕਕਕਿੋ



ਤਹਾਡਾ ਗਿਿੱ ਪ, ਖਾਸ ਮਾਂਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਜਾਂ ਕਦਨ, ਬਜਿਗਾਂ, ਪਕਿਵਾਿਾਂ ਜਾਂ ਕਕਸੇ
ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਆਪਣੇ ਪੈਦਲ ਗਿਿੱ ਪ ਦੀ ਮਸ਼ਹਿੀ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਤਿੀਕੇ ਦਆਿਾ ਕਿੋ:


ਮੂੰ ਹ ਤੋ ਸਣੀ ਗਿੱ ਲ



ਭਾਈਚਾਿਾ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ , ਭਾਈਚਾਿੇ ਕਵਿੱ ਚ ਬਕਲਟਨ ਬੋਿਡ

ਅਤੇ ਸਚਨਾ ਪਿੱ ਤਿ


ਸਥਾਨਕ ਕਾਿੋਬਾਿ

ਤਹਾਡਾ ਪੈਦਲ ਚਿੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਗਿਿੱ ਪ ਹਿ ਕਕਸੇ

ਬੋਿ ਹੋ ਗਏ ਹੋ?
ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਕਸ ਤਿਾਂ ਿਿੱ ਖੀਏ

ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਸਿਿੱ ਕਖਅਤ ਕਕਮਊਕਨਟੀਲਈ ਬਣਾਉਣ

ਲੀਡਿਕਸਪ ਟੀਮ

• ਆਪਣੇ ਗਿਿੱ ਪ ਤੋ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕਿੋ । ਤੈਅ ਕਿੋ ਕਕ ਤਹਾਡੇ ਸਮਹ ਲਈ

ਇਿੱ ਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਮੌਕਖਕ ਵਚਨਬਿੱ ਧਤਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਕ ਕਝ ਹੋਿ ਿਸਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਕਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਇਸ

ਲੀਡਿਕਸਪ ਟੀਮ ਕਵਿੱ ਚ ਦੋ
ਜਾਂ ਪੂੰ ਜ ਗਿਿੱ ਪ ਮੈਬਿ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
ਉਹ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਕਨਯਮਤ ਬੈਠਕ ਲਈ ਪਿਬੂੰ ਧ








ਪਕਹਲੀ ਮੀਕਟੂੰ ਗ ਕਵਿੱ ਚ ਕਵਚਾਿ ਕਿਨ ਲਈ

ਕਾਫੀ ਸਾਪ, ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਦੇ ਘਿ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਵਿੱ ਚ ਿਖੋ /ਕਦਲਚਸਪੀ ਤੇ ਕਵਚਾਿ ਕਿੋ । ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਨੇੜੇ

ਦੀਆ ਕਕਮਊਕਨਟੀਆ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਿਨ ਲਈ ਜਾਂ ਖਿੀਦਦਾਿੀ ਲਈ ਜਾਦਾਤਿ ਤਿ ਕੇ ਜਾਦੀਆ ਹਨ, , ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਕਸੇ ਵੀ•ਮਿੱ ਦੇ ਜਾਂ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ



ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗਿਿੱ ਪ ਕਵਿੱ ਚ ਕਦਲਚਸਪੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ
ਤਸੀ ਕਦੌ ਤਿਨ ਲਈ ਜਾਵੋਗ?
ੇ

 ਕਕੂੰ ਨੇ ਕਚਿ ਦੀ ਸੈਿ ਹੋਵੇਗੀ?

 ਿਸਤਾ ਸਿ ਕਿਨ ਲਈ ਕਕਿੱ ਥੇ ਇਕਿੱ ਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ?

•ਚਿੱ ਲਣ ਲਈ ਅਨਸਚੀ ਬਣਾਓਣੀ

 ਕੀ ਤਹਾਡਾ ਇਿੱ ਕ ਿਸਤਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਿਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ?

ਗਿਿੱ ਪ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਿਨਾ



ਈ ਮੇਲ ਜਾ ਯਾਦ ਸਚਨਾ ਭੇਜਣੀ
•ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਿਸਤੇ ਪਤਾ ਲਿੱਗਾਣੇ

• ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਕਿਤ ਟੀਚੇ ਸੈੈੱਟ ਕਿੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਿੱ ਕੀ ਨੂੰ ਕਿਕਾਿਡ ਕਿੋ

 ਆਪਣੀ ਮੀਕਟੂੰ ਗ ਕਕਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਕਜਵੇ ਕਕ ਇਿੱ ਕ ਪਾਿਕ, ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਕਵਿੱ ਚ , ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਿੋਬਾਿ,

•ਗਿਿੱ ਪ ਦੇ ਮਹਿੱ ਤਵਪਿਨ ਫੈਸਲੇ

ਸੂੰ ਬੋਕਦਤ

ਕਾਿਵਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱ ਧ ਹਨ, ਦੀ ਜੜੇ ਿਕਹਣ ਦੀ ਵਧੇਿੇ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ !

 ਤਸੀ ਕਕਸ ਤਿਾਂ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਕਿੌਗੇ ਕੇ ਤਸੀ ਕਕਸ ਿਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਿਹੇ ਹੋ?


ਕਕਸ ਤਿਾਂ ਸੈਿ ਤਕਹ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ?( ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਹਿ ਸੋਮਵਾਿ ਿਾਤ 7:00ਵਜੇ

ਤਹਾਡਾ ਗਿਿੱ ਪ ਕਕਸ ਨੂੰ ਕਨਸਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰ ਦਾ ਹੈ?( ਉਦਾਹਿਨ ਲਈ, ਪਕਿਵਾਿ, ਸੀਨੀਅਿਜ਼, ਜਾਂ

ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ

 ਮੈਂਬਿਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਿਕ ਕਕਸ ਤਿਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

 ਕੀ ਤਹਾਨੂੰ RSVP ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਸਿਫ਼ ਕਦਲਚਸਪੀ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਪਹੂੰ ਚਣ?

• ਨਤੀਜੇ ਆਧਾਕਿਤ ਟੀਚੇ ਸੈੈੱਟ ਕਿੋ ਅਤੇ ਤਿਿੱ ਕੀ ਨੂੰ ਕਿਕਾਿਡ ਕਿੋ

ਟੀਚੇ


ਆਪਣੀ ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਦਾ ਅਨੂੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਿੋ ।



ਆਪਣੇ ਗਆਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਲੋ



ਕਸਿਤ ਕਿੋ



ਬੋਿੀਅਤ ਨੂੰ ਿਾਹਤ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਸਮਾਕਜਕ ਕਨੈਕਸਨ ਬਣਾਉ ।



ਚਿੱ ਲਣ ਨਾਲ ਕਸਹਤ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬਾਿੇ ਨੋਕਟਸ ਕਿੋ



ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਕਵਿੱ ਚ ਜਾਗਿਕਤਾ ਕਲਆਉ



ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਿੱ ਕਖਆ ਲਈ ਸਿਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਵੀ

ਕਧਆਨ ਕਖਿੱ ਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਿੱ ਪ ਨੂੰ ਲਿੱਭਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਿਦੇ ਨੇ । ਤਹਾਨੂੰ

ਪਰੋਜੈਕਟ( ਉਧਾਿਣ ਲਈ ਕਬਹਤਿ ਲਾਈਟ ਜ ਸਾਈਡਵਾਕ ਕਵਿੱ ਚ ਸਧਾਿ ਕਿਨਾ)

ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੂੰ ਚਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ!

Visit www.brentwoodcommunity.com for more information!

• ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਦਲਚਸਪ ਿਿੱ ਖਣ ਲਈ ਅਕਸਿ ਨਵੇ ਿਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੋ
ਨਵੇ ਮੈਬਿਾਂ ਦਾ ਸਆਗਤ ਕਿੋ

)ਕੈਲਗਿੀ ਪਕਲਸ ਸਿਕਵਸ, ਸਿਿੱ ਕਖਅਤ ਊਨਟੀਅਤੇ) Neighbourhoods(ਸਕੈਨ, •

ਪੈਦਲ ਿਸਤੇ ਦੇ ਨਕਸੇ ਬਣਾਓ

ਐਨੀਮਲ ਅਤੇ ਬਾਏ- ਲਾਅ ਸਿਕਵਕਸਜ਼, ਆਕਦ

• ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਅਧਾਕਿਤ ਪੈਦਲ ਗਿਿੱ ਪਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕਧਆਨ ਤੇ ਅਧਾਕਿਤ ਤਿਨ
ਵਾਲੇ ਹੋਿ ਗਿਿੱ ਪਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਕਿੱ ਸੇ ਜਾਂ ਲੇ ਖ ਸੇਅਿ ਕਿੋ ,
• ਆਪਣੇ ਗਿਿੱ ਪ ਦਾ ਪਿਚਾਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਅਤੇ ਕਾਿੋਬਾਿ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿੋ

ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਉਦਾਹਿਨ:
ਸਾਡੇ ਗਆਂਢੀਆ ਨੂੰ ਕਮਲੋ
ਸੋਮਵਾਿ"

ਦਾ ਉਦੇਸ ਆਪਣੇ ਗਿਿੱ ਪ

ਸਿਦੀ ਕਵਿੱ ਚ ਨੀਲੇ ਟੋਕ ਪਕਹਨੇ ।

•

ਇਿੱ ਕ ਵਿੱ ਡੇ ਸਮਹ ਕਵਿੱ ਚ ਏਹਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਨ ਲਈ ਲੀਡਿਕਸਪ ਟੀਮ ਬਣਾਉ ।

ਲੀਡਿਕਸਪ ਟੀਮ

ਕਝ ਵੀ ਖਿੀਦਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਹਾਡਾ ਗਿਿੱ ਪ ਗਿਮੀ ਕਵਿੱ ਚ ਨੀਲੀ ਸਿਟ ਅਤੇ

 ਜੇ ਕਝ ਸਿੱ ਕੀ ਜਾਂ ਕਝ ਆਮ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅਕਧਕਾਿੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਚਤ ਕਿੋ

 ਆਪਣੇ ਚਿੱ ਲਣ ਵਾਲੇ ਗਿਿੱ ਪ ਦਾ ਨਾਮ ਿਖੋ ।

Brentwood ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਿ ਨੂੰ ਿਸਮੀ ਪੈਦਲ ਗਿਿੱ ਪ ਨੂੰ ਬਲਾਇਆ ਹੈ:
ਸਾਡਾ Neighbours ਕਦਵਸ Meet !ਦਆਿਾ" ਸੋਮਵਾਿ" ਗਿਿੱ ਪ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨਕ
ਕਕਮਊਕਨਟੀ ਬਾਗ ਜ ਲਾਇਬਿੇਿੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਮਲਣ ਦਾ ਸਝਾਅ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਸੋਮਵਾਿ ਨੂੰ ਸਾਮ' 7:00 .ਵਜੇ
"ਸੋਮਵਾਿ "ਆਪਣੇ ਕਸਲਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਸਤੇ ਚੋਣ ਲਈ ਕਨਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਕਹਤ ਕਿਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਗਿਿੱ ਪ ਕਵਿੱ ਚ .ਭਾਈਚਾਿੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਿ, ਸੋਮਵਾਿ ਤਿੱ ਕ ਪਸੂੰ ਦੀਦਾ ਲਈ ਕਾਿਡ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ
ਜੋ ਕਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਆਢੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਗਿਿੱ ਪ ਸੇਅਿ ਕਿਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਿੇਗਾ.

• ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਜਹੀਆ ਕਚਿੱ ਜਾ ਵਿਤੋ,ਕਜਵੇ t - ਸਿਟਜ ਹੈੈੱਟ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਪੜੇ . ਕਾਫੀ

• ਵੂੰ ਡਣ ਲਈ kudos ਕਾਿਡ ਬਣਾਉ । ਕਜਵੇ ਕੀ, ਜੇ ਕਕਸੇ ਖਾਸ ਘਿ ਨੇ ਵਾੜ ਨੂੰ
ਿੂੰ ਗੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਵਹੜੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਤਾ ਇਿੱ ਕ kudos ਕਾਿਡ ਛਿੱ ਡੋ।

• ਪਰੇਕਿਤ ਿਿੱ ਖਣ ਲਈ ਬਿੱ ਡੀ ਕਸਸਟਮ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਦਜੇ ਨੂੰ ਬਲਾਣ ਲਈ
ਵਿਤੋ , ਫੇਿ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਛਡਣ ਦੀ ਘਿੱ ਟ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ।

403) 244– 4111

calgarycommunities.com

