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ਸਮੱਗਰੀ: 

 

ਵਿਚਾਰ 

ਆਮ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ 

 

 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਨਆਾਂ ਨਿਚ ਿੈਨਕੂਿਰ ਨੇ ਿੱਡੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਦੇਖੀਆਾਂ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਹਾਂ ਨਕ ਬਹਤੁ 

ਸਹਰੇ ਲੋਕਹਾਂ ਉਪੱਰ ਕੋਨਿਡ-19 ਦਹ ਖਹਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਸਰ ਨਪਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਹਾਂ ਨਕ ਬਹਤੁ ਸਹਰੀਆਾਂ 

ਕਨਮਉਨਟੀਆਾਂ ਉਪੱਰ ਇਸ ਮਹਹਾਂਮਹਰੀ ਦਹ ਬਹਤੁ ਨਿਆਦਹ ਅਸਰ ਨਪਆ ਸੀ,ਅਤੇ ਅਜੇ ਿੀ ਪੈ ਨਰਹਹ ਹੈ। ਸਹਡੇ 

ਸਮਹਜ ਨਿਚ ਨਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿੱਖ ਿੱਖ ਕਹਰਨਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਆਦਹ ਕਮਿੋਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪੱਰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੰਕਟ 

ਦੇ ਸਨਮਆਾਂ ਿੇਲੇ ਨਿਆਦਹ ਸਖਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਹ ਹੈ। 

ਇਸ ਚੀਿ ਬਹਰੇ ਅਸੀ ਾਂ ਤੁਹਹਡੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਤੁਹਹਡੇ ਨਿਚਹਰ ਸੁਣਨਹ ਚਹਹੁੰਦੇ ਹਹਾਂ ਨਕ ਮਹਹਾਂਮਹਰੀ ਤੋਂ ਬਹਅਦ ਸਹਨੰੂ 

ਨਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸਟੀ (ਸ਼ਨਹਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਇਤੀ ਨਸਰੜੀ ਇਲਹਨਕਆਾਂ ਉਪੱਰ ਨਜਸ ਨੰੂ ਅਸੀ ਾਂ 

ਆਪਣਹ ਘਰ ਕਨਹੰਦੇ ਹਹਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਨਬਹਤਰ ਭਨਿੱਖ ਦੀ ਨਿਉਾਂਤ ਬਣਹਉਣ ਿੇਲੇ ਕਨਮਉਨਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ 

ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਨਕਿੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਹਾਂ। 

ਿੈਨਕੂਿਰ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਨਿਉਾਂਤ ਬਣਹਉਣਹ (ਪਲੈਨਨੰਗ ਿੈਨਕੂਿਰ ਟਗੂੈਦਰ), ਜੁਗਤੀ ਤਰਜੀਹਹਾਂ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ 

ਲਈ ਸ਼ਨਹਰ ਭਰ ਲਈ ਨਿਉਾਂਤ ਬਣਹਉਣ ਿਹਸਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲੈਨਨੰਗ ਦਹ ਇਕ ਉਦੱਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਿ 

ਬਹਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਹ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਕਿੇਂ ਿਧਣਹ ਅਤੇ ਨਿਕਸਤ ਹੋਣਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਹਲ ਨਹਲ ਨਸਟੀ 

ਲਈ ਆਰਨਿਕ,ਸਮਹਨਜਕ, ਿਹਤਹਿਰਣਕ ਅਤੇ ਸਨਭਚਹਰਕ ਨੀਤੀਆਾਂ ਨਕਿੇਂ ਬਣਹਉਣੀਆਾਂ ਹਨ। ਕੋਨਿਡ-19 ਦ ੇ

ਜਿਹਬ ਿਜੋਂ, ਪਲੈਨਨੰਗ ਦਹ ਇਹ ਉਦੱਮ ਕਨਮਉਨਟੀਆਾਂ ਦੇ ਤਹਬੇ ਆਉਣ ਨਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ 

ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਹਾਂ ਦੀ ਪਛਹਣ ਿੀ ਕਰੇਗਹ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਹਏਗਹ।  

ਇਸ ਿੈੱਬਸਹਈਟ ਰਹਹੀ ਾਂ ਸਹਡੀ ਔਨਲਹਈਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ vancouverplan.ca  ਉਪੱਰ  

ਸਹਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖੋ।  
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
       

 

ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਵਵਉਂਤ ਬਣਾਉਣਾ 
Planning Vancouver Together   
 

http://www.shapeyourcity.ca/vancouver-plan
http://www.vancouverplan.ca/
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ਵਿਚਾਰ 
 

ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਹਾਂਝੇ ਕਰੋ 

ਸਹਡੇ ਿਲੋਂ  ਸ਼ਨਹਰ ਭਰ ਨਿਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਹਰੀ ਬਹਰੇ ਸੋਚਣਹ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਨਮਉਨਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਚਹਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸੁਣਨਹ ਚਹਹੁੰਦੇ ਹਹਾਂ ਤਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਨਿਆਦਹ 

ਨਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲਚਕਦਹਰ ਭਨਿੱਖ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਨਿਉ ਾਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਹਡੇ ਕਨਮਉਨਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ 

ਪਲੈਨਨੰਗ ਦੇ ਯਤਨਹਾਂ ਨਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਹਡੀਆਾਂ ਨਟੱਪਣੀਆਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਸਹਨੀ ਕੀਤੀ ਜਹਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ 

ਨਿਚਹਰ ਕੀਤਹ ਜਹਿੇਗਹ। ਇਹ ਸਰਿੇ 25 ਜ ਲਾਈ, 2020 ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਸਿਾਲ: ਸਾਡੇ ਸਾਵਰਆਂ `ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਿੁੱਖੋ ਿੁੱਖਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਡੀ ਕਵਮਉਨਟੀ ਅਤੇ 

ਆਂਢ-ਗ ਆਂਢ ਵਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਵ ੂੰਦਗੀ ਵਕਿੇਂ ਬਦਲੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਵਕਹੜੀਆਂ ਚ ਣੌਤੀਆਂ 

ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਵਪਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕਵਮਉਨਟੀ ਵਿਚ ਤ ਸੀ ਂਵਕਹੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਗਆਨ 

ਲੁੱਭ ਰਹੇ ਹ?ੋ 

ਨਕਰਪਹ ਕਰਕੇ ਇੱਿੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਹ ਜਿਹਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਨਿਰ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ “Add Your Idea” (ਇਹ 

ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਜਨਸਟਰਡ ਹੋ ਜਹਾਂ ਸਹਈਨ ਇਨ ਕੀਤਹ ਹੈ) ਗੁਮਨਹਮ ਰਨਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਚਹਰ ਸਹਾਂਝੇ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਿਚਹਰ ਸਹਡੇ “Questions” ਟੈਬ ਰਹਹੀ ਾਂ ਦਰਜ ਕਰਿਹਉ। 

 

ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਿਧਣਹ 

ਸਹਡੇ ਿਲੋਂ  ਸ਼ਨਹਰ ਭਰ ਨਿਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਹਰੀ ਬਹਰੇ ਸੋਚਣਹ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਅਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਨਮਉਨਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਚਹਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸੁਣਨਹ ਚਹਹੁੰਦੇ ਹਹਾਂ ਤਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ ਨਿਆਦਹ 

ਨਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲਚਕਦਹਰ ਭਨਿੱਖ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਨਿਉ ਾਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਹਡੇ ਕਨਮਉਨਟੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ 

ਪਲੈਨਨੰਗ ਦੇ ਯਤਨਹਾਂ ਨਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਹਡੀਆਾਂ ਨਟੱਪਣੀਆਾਂ `ਤੇ ਨਿਰਸਹਨੀ ਕੀਤੀ ਜਹਿੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ 

ਨਿਚਹਰ ਕੀਤਹ ਜਹਿੇਗਹ। ਇਹ ਸਰਿੇ 25 ਜ ਲਾਈ, 2020 ਨ ੂੰ  ਬੂੰਦ ਹੋ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

 

ਸਿਾਲ: ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੂੰਵਬੂੰਧਤ ਕ ਝ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕ ਝ ਹੋਰ ਕ ਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 

ਲਾਗ  ਰਵਹਣਗੀਆਂ। ਵ ੂੰਦਗੀ ਨ ੂੰ  ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਵਮਉਨਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਆਉਣ ਵਿਚ 

ਮਦਦ ਲਈ ਆਉਦਂੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸਟੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਸਟੀ ਨ ੂੰ  ਵ ਆਦਾ ਲਚਕਦਾਰ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਵਮਉਨਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵ ਆਦਾ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ?    

ਨਕਰਪਹ ਕਰਕੇ ਇੱਿੇ ਕਨਲੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਹ ਜਿਹਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਨਿਰ ਕਨਲੱਕ ਕਰੋ “Add Your Idea” (ਇਹ 

ਸੁਨਨਸ਼ਨਚਤ ਕਰੋ ਨਕ ਤੁਸੀ ਾਂ ਰਜਨਸਟਰਡ ਹੋ ਜਹਾਂ ਸਹਈਨ ਇਨ ਕੀਤਹ ਹੈ) 

 ਗੁਮਨਹਮ ਰਨਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਚਹਰ ਸਹਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਿਚਹਰ ਸਹਡੇ “Questions” ਟੈਬ ਰਹਹੀ ਾਂ ਦਰਜ 

ਕਰਿਹਉ। 

ਜੇ ਤੁਹਹਡੇ ਮਨ ਨਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਸਿਹਲ ਹੋਣ ਤਹਾਂ ਨਕਰਪਹ ਕਰਕੇ ਸਹਨੰੂ  planningtogether@vancouver.ca 
`ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।  

 
 

https://shapeyourcity.ca/vancouver-plan/brainstormers/share-your-experiences
https://shapeyourcity.ca/vancouver-plan?tool=qanda#tool_tab
https://shapeyourcity.ca/vancouver-plan/brainstormers/moving-forward-together
https://shapeyourcity.ca/vancouver-plan?tool=qanda#tool_tab
mailto:planningtogether@vancouver.ca
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ਆਮ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ 
 

Vancouver Plan ਕੀ ਹੈ? 

Vancouver Plan ਦਾ ਹੋਰ ਉੁੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੂੰਬੂੰਧ ਹੈ? 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਂਦਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ? 

ਮੈਂ ਵਹੁੱਸਾ ਵਕਿੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਆਉਦਂੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੁੱਖਣੀ ਹੈ? 
 
 

Vancouver Plan ਕੀ ਹੈ? 

Vancouver Plan ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਲੈਨ ਹੋਿਗੇੀ ਨਜਹੜੀ ਸਹਡੇ ਸ਼ਨਹਰ(ਨਸਟੀ) ਦੀ ਕਨਮਉਨਟੀ 
ਨਰਕਿਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲੈਨਨੰਗ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਨਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਿੈਨਕੂਿਰ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਨਿਉਾਂਤ 
ਬਣਹਉਣਹ (ਪਲੈਨਨੰਗ ਿੈਨਕੂਿਰ ਟਗੂੈਦਰ) ਦਹ ਟੀਚਹ ਇਹ ਪੱਕਹ ਕਰਨਹ ਹੈ ਨਕ ਇਹ ਕਹਰਜ ਸਹਡੀ ਆਬਹਦੀ ਦੇ 
ਨਿਚਹਰਹਾਂ ਅਤੇ ਨਭੰਨਤਹ ਦਹ ਅਕਸ ਨਦਖਹਉ ਾਂਦਹ ਹੈ। 
 

ਭਹਿੇਂ ਨਕ ਸਹਡੇ ਕੋਲ ਮਹਣ ਕਰਨ ਿਹਲਹ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਹਾਂ ਨਕ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੋ ਅਸੀ ਾਂ 
ਬਣਨਹ ਚਹਹੁੰਦੇ ਹਹਾਂ ਉਹ ਸਦਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਹਾਂ ਨਮੱਿ ਕੇ ਕੀਤਹ ਨਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਿਹਇਦੇ 
ਅਤੇ ਅਸਰ ਸਹਨਰਆਾਂ ਿਲੋਂ  ਬਰਹਬਰ ਸਹਾਂਝ ੇਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤ ੇਗਏ। 
 

ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਿਨ ਨਬਨਹਾਂ, ਸਹਡੇ ਰੋਿਮਰਹ ਦੇ ਿੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪਹਲਸੀਆਾਂ ਸਹਨੰੂ ਉਸ ਸੇਧ ਨਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀ ਾਂ ਜਹਣਗੇ 
ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਛਹ ਰੱਖਦੇ ਹਹਾਂ। ਮਹਹਾਂਮਹਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਿਚ, Vancouver Plan 
ਨਰਕਿਰੀ ਦੇ ਯਤਨਹਾਂ ਦਹ ਹੁੰਗਹਰਹ ਭਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਲ ਕੇ ਅਸੀ ਾਂ ਮੌਜੂਦਹ ਲੋੜਹਾਂ ਦਹ ਹੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਨਮਿੱੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯਗੋ ਪਲੈਨ ਨਤਆਰ ਕਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਹ ਕਰਹਾਂਗੇ 
ਨਕ ਭਨਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਪੀੜ੍ੀਆਾਂ ਇੱਿੇ ਉਨੱਤੀ ਕਰਨ। 
 

ਪਲੈਨ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ? 

ਿੈਨਕੂਿਰ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਨਿਉਾਂਤ ਬਣਹਉਣਹ ਦਹ ਕਹਰਜ 2019 ਨਿਚ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲੈਨਨੰਗ ਦੌਰਹਨ 
ਅਗੇਤੇ ਐਕਸ਼ਨਹਾਂ ਨਹਲ Vancouver Plan ਨਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਤੰਨ ਸਹਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸੀ ਾਂ 
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਹਣੁ ਅਤੇ 2022 ਨਿਚਕਹਰ ਪੰਜ ਪੜਹਿਹਾਂ ਨਿਚ ਿੰਨਡਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੜਹ `ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਹੱਸੇ ਪੂਰ ੇ
ਕੀਤ ੇਜਹਣਗੇ।  
 

ਨਿਆਦਹ ਜਹਣਨ ਲਈ ਨਕਰਪਹ ਕਰਕੇ vancouverplan.ca/timeline 

(https://vancouverplan.ca/timeline/) `ਤੇ ਟਹਈਮਲਹਈਨ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਅਸੀ ਾਂ ਪੜਹ 1 ‘ਸੁਣੋ 
ਅਤੇ ਨਸੱਖੋ ਪੜਹ’ `ਤੇ ਕਹਿੀ ਅੱਗੇ ਿਧ ਗਏ ਹਹਾਂ, ਨਜੱਿੇ ਅਸੀ ਾਂ ਕਨਮਉਨਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਾਂ ਇੱਛਹਿਹਾਂ ਅਤੇ ਚਣੌੁਤੀਆਾਂ 
ਬਹਰ ੇਿੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਹਾਂ। 
 

ਮੈਂ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੀ ਪਲੈਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੁੱਖ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਇਹ ਪਲੈਨ ਨਸਟੀ ਦੇ ਜੁਗਤੀ ਢਹਾਂਚੇ ਿਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਹਲ 2050 ਅਤੇ ਅਗਹਾਂਹ ਤਕੱ ਸਹਡੇ ਸ਼ਨਹਰ ਦੇ 
ਭਨਿੱਖ ਲਈ ਨਿਿਨ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਨਿਡ-19 ਮਹਹਾਂਮਹਰੀ ਤੋਂ ਸਹਡੀ ਕਨਮਉਨਟੀ ਦੀ ਨਰਕਿਰੀ ਨੰੂ ਸੇਧ 
ਦੇਣ ਨਿਚ ਿੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਚੀਿ `ਤੇ ਨਧਆਨ ਕੇਂਦਨਰਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਕ ਸਹਡਹ ਸ਼ਨਹਰ ਨਕਿੇਂ ਿਧਦਹ ਹੈ 

vancouverplan.ca/timeline%20(https:/vancouverplan.ca/timeline/)
vancouverplan.ca/timeline%20(https:/vancouverplan.ca/timeline/)
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ਅਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਸਹਲਹਾਂ ਨਿਚ ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਨਿਚ ਇਨਿੈਸਟ ਨਕਿੇਂ ਕਰਨਹ ਹੈ, ਨੇੜ ਭਨਿੱਖ ਨਿਚ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 
ਦੌਰਹਨ ਦੋਨਹਾਂ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਿੇਗੀ। 

ਪਲੈਨ ਦਹ ਨਨਸ਼ਹਨਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਰੇ ਨਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਹਾਂ ਪਿਹਪਤ ਕਰਨਹ ਹੈ ਨਜਹੜੇ ਇੱਿੇ ਰਨਹੰਦੇ 
ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਹਾਂ ਨਕ ਲੋਕਹਾਂ, ਤਜਰਨਬਆਾਂ ਅਤੇ ਨਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਮੀਰ 
ਨਭੰਨਤਹ ਹੈ ਨਜਹੜੀ ਪਲੈਨ ਨਿਚ ਯੋਗਦਹਨ ਪਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਨ ਦੀ ਕਹਮਯਹਬੀ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਰਹਇ ਅਤੇ 
ਨਿਚਹਰਹਾਂ `ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 

Vancouver Plan ਨਿਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੋਣਗੇ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਮਲ ਹਨ: 
 ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿ ਨ – ਨਜਹੜਹ ਸ਼ਨਹਰ ਦੀ ਉਸ ਨਕਸਮ ਦ ੇਿੱਖ ਿੱਖ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਹ ਨਜਸ 

ਨਕਸਮ ਦਹ ਸ਼ਨਹਰ ਅਸੀ ਾਂ 2050 ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਗਹਾਂਹ ਚਹਹੁਦੰੇ ਹਹਾਂ।  

 ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਜ ਗਤੀ ਢਾਂਚਾ – ਨਜਹੜਹ ਨਿਿਨ ਦੇ ਟੀਨਚਆਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਹਾਂ ਨਹਲ ਨਮਲਦਹ ਹੋਿਗੇਹ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨਿਚ ਪਹਲਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਯੂਿ/ਸਿਹਨਕ ਪਲੈਨ ਦਹ ਨਿਆਦਹ ਨਿਸਿਹਰ ਿਹਲਹ ਸੈੱਟ ਸ਼ਹਮਲ 
ਹੋਿੇਗਹ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇਗਹ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਉਿੱੇ ਨਕਿੇਂ ਪਹੁੰਚਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਿਚ ਸਹਡੇ ਕਨਮਉਨਟੀ `ਤੇ ਕੇਂਦਨਰਤ 
ਿੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਨਰਕਿਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਿੀ ਸ਼ਹਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

 ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ ਗਤ – ਇਹ ਇਸ ਚੀਿ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਿੇਗੀ ਨਕ ਪਲੈਨ ਨਕਿੇਂ ਲਹਗੂ ਕੀਤੀ ਜਹਿੇਗੀ। 
ਪਲੈਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈੜ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨਹਪ ਤੋਲ ਅਤੇ ਨਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਹ ਢਹਾਂਚਹ 
ਨਿਕਨਸਤ ਕੀਤਹ ਜਹਿੇਗਹ। ਇਹ ਭਨਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਸੇਿਹਿਹਾਂ ਨੰੂ ਸਧੇ ਿੀ ਦੇਿੇਗੀ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਉਚੱੇ ਪੱਧਰ ਦੀ 
ਨਿਿੀਕਲ ਪਲੈਨ ਜੋ ਨਕ ਆਮ ਤੌਰ `ਤ ੇਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਕ ਨਕੱਿੇ ਬਣਹਇਆ ਹੋਇਆ ਢਹਾਂਚਹ ਬਦਲੇਗਹ 
ਅਤੇ ਅਗੇਤੀ ਇਨਿੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੋਿੇਗੀ। 

 
 
 

Vancouver Plan ਦਾ ਹੋਰ ਉੁੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੂੰਬੂੰਧ ਹੈ? 
 

1. ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉੁੱਦਮ 

ਬਹਤੁ ਸਹਰੀਆਾਂ ਮੌਜੂਦਹ ਤਰਜੀਹਹਾਂ ਅਤੇ ਪਲੈਨਹਾਂ ਹਨ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਜਹਰੀ ਰੱਖਣਹ ਸ਼ਨਹਰ ਲਈ ਿਰਰੂੀ ਹੈ। 
Vancouver Plan ਪਹਲਸੀ ਦੀ ਪਲੈਨਨੰਗ ਲਈ ਮੇਨ ਪਲੇਟਿਹਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੋਗਰਹਮਹਾਂ ਨਹਲ 
ਤਹਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਨਸਤ ਕੀਤਹ ਜਹ ਨਰਹਹ ਹੈ, ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨਿਚ ਹੋਰਨਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਹਿਹ Housing Vancouver, 
Broadway Plan, Jericho Lands Policy Statement, Employment Lands and 

Economy Review, ਅਤ ੇClimate Emergency Response ਸ਼ਹਮਲ ਹਨ।  
 

ਅਸੀ ਾਂ ਕੋਨਿਡ-19 ਲਈ ਿੌਰੀ ਲੋੜਹਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨਹ ਅਤੇ ਕਨਮਉਨਟੀ ਦੇ ਨਰਕਿਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਿੀ ਜਹਰੀ ਰੱਖਹਾਂਗੇ, 

ਜੋ ਨਕ ਹੋਰ ਮਸਨਲਆਾਂ ਦੇ ਨਹਲ ਨਹਲ, ਨਰਹਹਇਸ਼ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਇਕੌਨਮੀ/ਨਬਿਨਸ ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਹਾਂ, ਨਨਸ਼ਆਾਂ ਦੇ 

ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਿਹਤਹਿਰਣ ਦੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਹ ਿਧਣਹ ਹੈ। Vancouver Plan ਦਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਟੀਚਹ ਇਕ ਸਹਾਂਝਹ 

ਨਿਿਨ ਬਣਹਉਣਹ ਹੈ ਨਜਹੜਹ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਉਦੱਮਹਾਂ ਨਹਲ ਸਹਡੇ ਭਨਿੱਖ ਦੀਆਾਂ ਸੇਧਹਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠੀਆਾਂ ਕਰਦਹ ਹੈ 

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਨਦੰਦਹ ਹੈ।  
 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਲਸੀਆਾਂ ਤੋਂ ਨਮਲਣ ਿਹਲੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ Vancouver Plan ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 
ਘੜੇਗੀ। ਸਟਹਿ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੱਕਹ ਹੋਿੇ ਨਕ ਲੋਕਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਹ 
ਤਹਲਮੇਲ ਹੋ ਨਰਹਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੱਸਹ ਲੈਣ ਿਹਨਲਆਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਯਤਨਹਾਂ ਨੰੂ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਕੀਤਹ ਜਹ ਨਰਹਹ ਹੈ।  
 

https://vancouver.ca/people-programs/housing-vancouver-strategy.aspx?_ga=2.91079386.1344858758.1594070564-200287758.1590790617
https://vancouver.ca/home-property-development/broadway-plan.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/jericho-lands.aspx
https://vancouver.ca/home-property-development/vancouver-employment-lands-and-economy-review.aspx#:~:text=The%20Employment%20Lands%20and%20Economy,densification%20of%20our%20employment%20lands
https://vancouver.ca/home-property-development/vancouver-employment-lands-and-economy-review.aspx#:~:text=The%20Employment%20Lands%20and%20Economy,densification%20of%20our%20employment%20lands
https://vancouver.ca/green-vancouver/climate-emergency-response.aspx#:~:text=On%20April%2029%2C%20Vancouver%20City,and%20transition%20to%20renewable%20energy
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2. ਮੌਜ ਦ ਕਵਮਉਨਟੀ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਪਲੈਨਾਂ 
ਨਪਛਲੇ ਦਸ ਸਹਲਹਾਂ ਦੌਰਹਨ, ਨਸਟੀ ਨੇ ਕਈ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਕਨਮਉਨਟੀ ਪਲੈਨਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਪਲੈਨਹਾਂ ਬਣਹਉਣ ਲਈ ਬਹਤੁ ਨਿਆਦਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਨਮਉਨਟੀ ਇਨਿੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਪਲੈਨਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਿ ਲਈ ਨਨਸ਼ਨਚਤਤਹ ਦੀ ਭਹਿਨਹ ਪੈਦਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਕ ਆਉਾਂਦੇ ਦਹਹਨਕਆਾਂ ਨਿਚ ਸਰਕਹਰੀ 
ਅਤੇ ਪਿਹਈਿੇਟ ਇਨਿੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਪੂ ਨਿਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਕਹਰਜ ਰਹਹੀ ਾਂ, ਨਿੀ ਾਂ Vancouver Plan ਦਹ ਬਣਨਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੀ ਾਂਆਾਂ ਤਰਜੀਹਹਾਂ ਦੀ ਪਛਹਣ ਕਰੇਗਹ ਨਜਨ੍ਹਾਂ 
ਦੀ ਸਹਨੰੂ ਮੌਜੂਦਹ ਪਹਲਸੀ ਨੰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। ਨਜਿੇਂ ਨਜਿੇਂ ਪਲੈਨ ਨਤਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਲਸੀ 
ਨਿਚ ਤਜਿੀਿਸ਼ੁਦਹ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਨਲਆਾਂਦੀਆਾਂ ਜਹਣਗੀਆਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸਹਡੇ ਨਿਕਨਸਤ ਹੋ 
ਰਹ ੇਸ਼ਨਹਰ ਨੰੂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਿਹਲੀਆਾਂ ਮੌਜੂਦਹ ਪਹਲਸੀਆਾਂ ਲਹਗੂ ਰਨਹਣਗੀਆਾਂ। 
 

3. ਇਲਾਕਾਈ ਪਲੈਵਨੂੰਗ ਦੇ ਉੁੱਦਮ 

ਇਲਹਕਹਈ ਪਲੈਨਨੰਗ ਸ਼ਨਹਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਾਂ ਉਮੀਦਹਾਂ ਰਹਹੀ ਾਂ ਿੈਨਕੂਿਰ `ਤੇ ਨਸੱਧਹ ਅਸਰ ਪਹਿੇਗੀ, ਅਤੇ 
ਇਲਹਕੇ ਨਿਚਲੀਆਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਨਕ ਸਰਕਹਰਹਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਾਂ ਉਮੀਦਹਾਂ ਰਹਹੀ ਾਂ ਅਨਸੱਧਹ ਅਸਰ ਪਹਿੇਗੀ। 
ਿੈਨਕੂਿਰ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਨਿਉਾਂਤ ਬਣਹਉਣਹ ਉਦੱਮ ਲੀਡਰਨਸ਼ਪ ਦਹ ਰੋਲ ਨਨਭਹਉਣ ਦਹ ਅਤੇ ਇਲਹਕਹਈ 
ਤਸਿੀਰ ਨੰੂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਹੁੰਗਹਰਹ ਭਰਨ ਨਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਹ ਇਕ ਿੱਡਹ ਮੌਕਹ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਖੱ ਇਲਹਕਹਈ 
ਕੰਮਹਾਂ ਨਿਚ, ਨਜਹੜੇ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਨਿਚ ਪਲੈਨ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ 
ਇਹ ਸ਼ਹਮਲ ਹਨ:  
 

 ਮੈਟਰੋ ਿੈਨਕੂਿਰ ਦਹ Regional Growth Strategy ਨ ੂੰ  ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਹਦਹ ਹ ੈਨਜਹੜੀ 

ਸ਼ਨਹਰੀ ਨਿਕਹਸ, ਇਕੌਨਮੀ, ਿਹਤਹਿਰਣ ਅਤੇ ਜਲਿਹਯੂ ਨਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਰਹਹਇਸ਼ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਨਮਉਨਟੀ 

ਸੇਿਹਿਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਮੁਚੱੀ ਲੈਂਡ ਯੂਿ (ਿਮੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ) ਅਤੇ ਟਿਹਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਆੁਲੇ ਇਲਹਕਹਈ 

ਟੀਨਚਆਾਂ ਨੰੂ ਿਧਹਉਾਂਦੀ ਹੈ। 

 ਜਲਿਹਯੂ ਨਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਲਹਕਹਈ ਹੁੰਗਹਰੇ ਿਜੋਂ ਮੈਟਰੋ ਿੈਨਕੂਿਰ Climate 2050 ਿੀ 
ਨਤਆਰ ਕਰ ਨਰਹਹ ਹੈ। 

 ਟਿਹਾਂਿਨਲੰਕ Transport 2050 ਨਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਕ ਅਗਲੇ 30 ਸਹਲਹਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰੋ 
ਿੈਨਕੂਿਰ ਲਈ ਨਿਿਨ, ਟੀਚੇ, ਜੁਗਤਹਾਂ, ਅਤੇ ਟਿਹਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੱਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। 

 

 

 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਂਦਾ ਵਦਖਾਈ ਵਦੂੰਦਾ ਹੈ? 

ਸਹਡਹ ਇਰਹਦਹ ਇਹ ਪੱਕਹ ਕਰਨਹ ਹੈ ਨਕ ਿੈਨਕੂਿਰ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਨਿਉਾਂਤ ਬਣਹਉਣਹ ਕਹਰਜ ਰਹਹੀ ਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਨਜਹੜੇ 
ਨਿਚਹਰ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਸਹਡੀ ਆਬਹਦੀ ਦੀ ਨਭੰਨਤਹ ਅਤੇ ਬਹਲੁਤਹ ਦੀ ਨੁਮਹਇੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਭੰਨਤਹ ਤੋਂ 
ਨਬਨਹਾਂ, ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਪੱਕਹ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਕ ਭਨਿੱਖ ਲਈ ਪਲੈਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਰੇ ਲੋਕਹਾਂ ਦੇ ਨਿਚਹਰਹਾਂ ਅਤੇ 
ਨਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਹਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਜਹੜੇ ਿੈਨਕੂਿਰ ਨਿਚ ਰਨਹੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਖਡੇਦੇ ਹਨ। 
 

ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵਕ ਹਰ ਇਕ ਵਹੁੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਇਸ ਪਲੈਨ ਨਿਚ ਿੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਿਹਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਮੌਜੂਦਹ ਸੰਬੰਧਹਾਂ, ਨੱੈਟਿਰਕਹਾਂ, ਈਮਲੇ ਨਲਸਟਹਾਂ, ਅਤੇ 
ਸਹਾਂਝੀਦਹਰੀਆਾਂ ਰਹਹੀ ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਹਾਂਗੇ – ਨਨੱਜੀ ਨਿਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਾਂਢ-ਗੁਆਾਂਢਹਾਂ, ਕਹਰੋਬਹਰਹਾਂ, ਨਹੱਤ ਰੱਖਣ 
ਿਹਲੀਆਾਂ ਨਧਰਹਾਂ, ਨਬਨਹਾਂ ਮੁਨਹਿੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਹਨਲਆਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਤੱਕ। ਅਸੀ ਾਂ ਖਹਸ ਤਰੌ `ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 
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ਸੰਸਿਹਿਹਾਂ ਅਤੇ ਸਲਹਹਕਹਰੀ ਕਮੇਟੀਆਾਂ ਨਹਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਹਾਂਗੇ ਨਜਹੜੀਆਾਂ ਘੱਟ ਨੁਮਹਇਦੰਗੀ ਿਹਲੀਆਾਂ 
ਕਨਮਉਨਟੀਆਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤ ੇਨੁਮਹਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। 
 

ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਿਹਾਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹਾਂ: 
1. ਿਸੀਲੇ – ਢਹਾਂਚਹਗਤ ਰਕੁਹਿਟਹਾਂ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਬੋਲੀ, ਸਨਭਆਚਹਰ ਦੀਆਾਂ, ਜਹਾਂ ਆਰਨਿਕ ਰਕੁਹਿਟਹਾਂ ਦਹ ਹੱਲ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਮਉਨਟੀ ਗਰਹਾਂਟਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਤੀ ਮਦਦਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਹਈਆਾਂ ਜਹਣਗੀਆਾਂ ਤਹਾਂ ਜੋ 
ਇਹ ਪੱਕਹ ਹੋਿੇ ਨਕ ਗਰੁੱਪ ਿੈਨਕੂਿਰ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਨਿਉਾਂਤ ਬਣਹਉਣਹ ਦੇ ਕਹਰਜ ਨਿਚ ਅਰਿਪੂਰਨ ਨਹੱਸਹ 
ਲੈ ਸਕਣ। 
 

2. ਬੋਲੀਆ ਂ– ਪਨਹਲਹ Vancouver Plan ਸਰਿੇ ਪੰਜ ਬੋਲੀਆਾਂ ਨਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਹਇਆ ਨਗਆ ਸੀ: 
ਅੰਗਰੇਿੀ, ਟਿਹਡੀਸ਼ਨਲ ਚਹਇਨੀਿ, ਨਸੰਪਲੀਿਹਇਡ ਚਹਇਨੀਿ, ਪੰਜਹਬੀ ਅਤੇ ਟੈਗਹਲਗ। ਸਰਿੇ ਦੇ ਨਮਲੇ 
ਜਿਹਬਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਹਰੇ ਿਜੋਂ ਅਸੀ ਾਂ ਇਹ ਪੱਕਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹਾਂ ਨਕ ਭਨਿੱਖ ਦੀ ਸਹਮੱਗਰੀ ਨਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਨੁਿਹਦ ਦੀਆਾਂ ਢਕੁਿੀ ਾਂਆਾਂ ਸੇਿਹਿਹਾਂ ਨਤਆਰ ਹੋਣ। 

 

3. ਜਿਾਨਾਂ ਦੀ ਆਿਾ  – ਜਿਹਨਹਾਂ ਦੇ ਨਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਹਧੂ ਉਪਰਹਲੇ ਕੀਤ ੇਜਹਣਗੇ; ਬੱਨਚਆਾਂ 
ਅਤੇ ਜਿਹਨਹਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰੱਿਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਿਚਹਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ 
ਯੋਗ ਬਣਹਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਹਧਨ ਨਤਆਰ ਕੀਤ ੇਜਹਣਗੇ। 

 

4. ਕਾਰੋਬਾਰ – ਮੌਜੂਦ ਨੱੈਟਿਰਕਹਾਂ ਅਤੇ Employment Lands and Economy Review ਦੇ ਹੋ ਰਹ ੇ

ਕੰਮ ਰਹਹੀ ਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਕਹਰੋਬਹਰਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹਾਂ। 
 

5. ਆਂਢ-ਗ ਆਂਢ – ਅਸੀ ਾਂ ਆਾਂਢ-ਗੁਆਾਂਢ ਦੇ ਿਸਨੀਕਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚੰ ਕਰ ਰਹ ੇਹਹਾਂ ਅਤੇ ਅਨਜਹਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ 

ਪਨਹਲੇ ਕਹਰਜਹਾਂ ਰਹਹੀ ਾਂ ਸ਼ਨਹਰ ਿਲੋਂ  ਨਤਆਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਈਮੇਲ ਨਲਸਟਹਾਂ, ਰੈਿੀਡੈਂਸ਼ਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਹਾਂ 

ਲਈ ਪਬਨਲਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕਹਾਂ, ਨਬਿਨਸ ਇਮਪਰਿੂਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਨਮਉਨਟੀ ਸੈਂਟਰਹਾਂ ਅਤੇ 

ਲਹਇਬਰੇਰੀਆਾਂ ਰਹਹੀ ਾਂ ਕੀਤਹ ਜਹ ਨਰਹਹ ਹੈ। 
 

6. ਕਵਮਉਨਟੀ ਹਲਕੇ – ਅਸੀ ਾਂ ਨਹੱਤ ਰੱਖਣ ਿਹਲੀਆਾਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਨਧਰਹਾਂ ਅਤੇ ਨਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀਆਾਂ ਸੰਸਿਹਿਹਾਂ 

ਨੰੂ ਿੀ ਨਮਲ ਰਹ ੇਹਹਾਂ ਤਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਹਰਜ ਨਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ੇਅਗੇਤੇ ਨਿਚਹਰ ਲਏ ਜਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਲ 

ਸੰਬੰਧ ਬਣਹਏ ਜਹ ਸਕਣ। ਨਹੱਤਹਾਂ ਦੀ ਿੱਡੀ ਨਭੰਨਤਹ ਨੰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਏੋ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਨਕਆਾਂ ਨਿਚ ਸਰਕਹਰ ਦੇ ਹੋਰ 

ਪੱਧਰ, ਲੋਕਲ ਸੇਿਹਿਹਾਂ ਦੇਣ ਿਹਲੇ, ਨਬਨਹਾਂ ਮਨੁਹਿੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ, ਨਿਨਦਅਕ ਸੰਸਿਹਿਹਾਂ, 

ਆਾਂਢ-ਗੁਆਾਂਢ `ਤ ੇਆਧਹਨਰਤ ਗਰੁੱਪ, ਨਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਿਹਲੇ ਗਰੁੱਪ, ਐਕੂਟੀ ਲੱਭ ਰਹ ੇਗਰੁੱਪ ਅਤੇ 

ਨੁਮਹਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਿਹਲੀਆਾਂ ਏਜੰਸੀਆਾਂ ਆਨਦ ਸ਼ਹਮਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ। 
 

Musqueam, Squamish, ਅਤੇ Tsleil-Waututh ਨੇਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਆਵਦਿਾਸੀ 
ਕਵਮਉਨਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ 
ਿੈਨਕੂਿਰ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਨਿਉਾਂਤ ਬਣਹਉਣਹ ਲਈ ਸ਼ਨਹਰ Musqueam, Squamish ਅਤੇ Tsleil-

Waututh ਨੇਸ਼ਨਿ ਨਹਲ ਕਮੰਕਹਰੀ ਸੰਬੰਧ ਸਿਹਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹਲ ਗੱਲਬਹਤ ਿਧਹ ਨਰਹਹ 
ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਹਈਿਹਲੀਆਾਂ ਰਹਹੀ ਾਂ, ਲੋਕਲ ਮਿੇਬਹਨ ਨੇਸ਼ਨਿ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਨਮਉਨਟੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਆਿਹਿਹਾਂ 
ਨਹ ਨਸਰਿ ਨਨਕਲਣ ਿਹਲੇ ਨਸੱਨਟਆਾਂ ਨੰੂ ਪਿਭਹਨਿਤ ਕਰਨਗੀਆਾਂ ਸਗੋਂ ਪਲੈਨਨੰਗ ਦੇ ਕਹਰਜ ਨੰੂ ਘੜਨ ਨਿਚ 
ਮਦਦ ਿੀ ਕਰਨਗੀਆਾਂ। 
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ਇਹ ਪੱਕਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕ ਸ਼ਨਹਰ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਨਹਰੀ ਆਨਦਿਹਸੀ ਕਨਮਉਨਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰੂ ਸਰਨਿਸ ਪਿਦਹਨ 
ਕਰਨ ਿਹਨਲਆਾਂ ਦੀ ਆਿਹਿ ਦਹ ਅਕਸ ਇਸ ਕੰਮ ਨਿਚ ਨਦਸੇ, ਸ਼ਨਹਰ Metro Vancouver Aboriginal 

Executive Council (MVAEC) ਨਹਲ ਟੀਮ ਬਣਹ ਨਰਹਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਬਹਰ ੇਨੇਮ ਨਹਲ ਤਹਿਹ 
ਜਹਣਕਹਰੀ ਸ਼ਨਹਰੀ ਆਨਦਿਹਸੀ ਲੋਕਹਾਂ ਦੀ ਸਲਹਹਕਹਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਦੇਿੇਗਹ। 
 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਔਨਲਹਈਨ ਅਤੇ ਨਲਖਤੀ ਸਹਮੱਗਰੀ ਇਸ ਕਹਰਜ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਪੜਹਿਹਾਂ ਬਹਰ ੇਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਰਜ ਨਿਚ 
ਨਹੱਸਹ ਲੈਣ ਦ ੇਤਰੀਨਕਆਾਂ ਬਹਰੇ ਸਲਹਹ ਦੇਿੇਗੀ। ਿੈੱਬਸਹਈਟ ਲੋਕਹਾਂ ਦੇ ਨਮਲੇ ਨਿਚਹਰਹਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਂਝਹ ਕਰੇਗਹ, ਅਤੇ 
ਇਹ ਿੜੇਗਹ ਨਕ ਅਸੀ ਾਂ ਮੁੱਨਦਆਾਂ ਅਤੇ ਨਰਪੋਰਟਹਾਂ ਨਿਚ ਕੀ ਸੁਨਣਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਾਂ ਜੋ ਸੁਣਹਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ 
ਨਰਪੋਰਟਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੰੂ ਦੇਿਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਹਾਂ ਦੀ ਮਨਿੂਰੀ ਲਿਹਾਂਗੇ। ਜਹਣ ੂਰਨਹਣ ਲਈ ਨਕਰਪਹ ਕਰਕੇ 
ਸਹਡੇ ਨਨਊਿਲੈਟਰ ਲਈ ਸਹਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ। 
 

 

 

 

ਮੈਂ ਵਹੁੱਸਾ ਵਕਿੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਿੈਨਕੂਿਰ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਨਿਉਾਂਤ ਬਣਹਉਣਹ ਕਹਰਜ ਕੋਨਿਡ-19 ਦੇ ਹੁੰਗਹਰੇ ਿਜੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ 
ਤਰੀਨਕਆਾਂ ਅਤੇ ਸਹਮ੍ਣੇ ਆ ਰਹੀਆਾਂ ਤਰਜੀਹਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਿਚ ਲੋਕਹਾਂ ਦੀ ਰਹਇ ਦੇ ਆਧਹਰ `ਤੇ ਨਿਕਨਸਤ ਹੋਣਹ 
ਜਹਰੀ ਰਹੇਗਹ। ਇਸ ਿੇਲੇ, ਸਹਡੀ ਬਹਤੁੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਔਨਲਹਈਨ ਹੋਿੇਗੀ। 
 

ਅਸੀ ਾਂ ਲੋਕਹਾਂ ਨੰੂ ਕਨਹ ਰਹ ੇਹਹਾਂ ਨਕ ਉਹ ਸਹਡੇ ਨਨਊਿਲੈਟਰ ਲਈ ਸਹਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ 
ਲਈ  vancouverplan.ca (https://vancouverplan.ca/) `ਤੇ ਜਹਣ ਤਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ 
ਨਿੇਂ ਮੌਨਕਆਾਂ ਅਤੇ ਪਲੈਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹਰ ੇਤਹਿਹ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਨਹ ਸਕਣ। 
 

ਆਉਦਂੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੁੱਖਣੀ ਹੈ? 

ਅਗਹਾਂਹ ਿਧਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਹ ਕਹਰਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਡਜੀਟਲ ਸਹਧਨਹਾਂ ਰਹਹੀ ਾਂ ਕੀਤਹ ਜਹਿੇਗਹ, ਨਜਿੇਂ ਨਕ 
ਇਹ ਿੈੱਬਸਹਈਟ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਹਲ ਨਹਲ ਡਹਕ ਰਹਹੀ ਾਂ (ਨਲਖਤੀ ਰਪੂ ਨਿਚ) ਕੀਤਹ ਜਹਿੇਗਹ ਅਤੇ ਲੋਕਹਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਾਂ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਰੇਨਡਓ ਦੇ ਮੌਨਕਆਾਂ ਦਹ ਪਤਹ ਲਹਿਹਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਾਂ ਨਨੱਜੀ ਮੀਨਟੰਗਹਾਂ 
2020 ਨਿਚ ਮਗਰੋਂ ਲਈ ਨਿਚਹਰੀਆਾਂ ਜਹ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਕ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸੂਬਹਈ ਹੈਲਿ ਅਿਸਰ ਦੀਆਾਂ 
ਨਹਦਹਇਤਹਾਂ `ਤੇ ਨਨਰਭਰ ਕਰਦਹ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਚ, ਤੁਸੀ ਾਂ ਕੋਨਿਡ ਤੋਂ ਪਨਹਲਹਾਂ ਦੇ ‘ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਨਸੱਖੋ’ ਪੜਹ ਤੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਮੁਢਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 

ਹੋ। ਨਤੀਨਜਆਾਂ ਦਹ ਉਚੱ-ਪੱਧਰ ਦਹ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਸਹਡੇ ਿਲੋਂ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਹਰੀ ਹਮੋਪੇਜ ਦ ੇ

“ਡਹਕੂਮੈਂਟਸ” ਭਹਗ ਿਲੇੱ ਦੇਖੀ ਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। vancouverplan.ca (https://vancouverplan.ca/) 
`ਤੇ ਸਹਈਨ-ਅੱਪ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਹਡੇ ਨਨਊਿਲੈਟਰ ਨਹਲ ਤਹਿਹ ਜਹਣਕਹਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। 
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