
13 ਪਲੂਾ ਂ  14 ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕਾ ਂ  19 ਏਰੀਨਾ 

2 ਮਨੋਰਜੰਨ ਕੇਂਦਰਾ ਂ  5 ਗੋਲਫ ਕਰੋਸਾ ਂ  2 ਕਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਟਿਖੇ:

20,000 ਤੋਂ ਿਧੱ ਮਨੋਰਜੰਨ ਪ੍ਰਗਰਾਮਾ ਂ
ਕਲਾਸਾ ਂਅਤ ੇਸਮਾਗਮਾ ਂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯੋਜਨ

311 ਦਆੁਰਾ 830,000 ਤੋਂ ਵਧੱ ਸ਼ਹਿਰ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆ ਂਦਾ ਜਵਾਬ 
ਹਦਤੱਾ ਹਿਆ

ਤੁਹਾਡ ੇਟਸਿੀ ਿੈਕਸ ਡਾਲਰ ਕਲੈਗਰੀ 
ਨੰੂ ਰਟਹਣ ਲਈ ਇਕੱ ਿਧੀਆ ਥਾ ਂ
ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ।

ਰਖ ਰਖਾਅ 
1,100 ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ

475 ਸੌਕਰ ਫੀਲਡ

430 ਬੇਸਬਾਲ ਡਾਇਮਡ

87,000+ 
ਬਾਇਲਾਅ ਹਸੱਹਿਆ 
ਅਤ ੇਪਾਲਣਾ 
ਪ੍ਰਹਤਹਰਿਆਵਾਂ

10,000 ਿਕੈਟਅੇਰ ਦ ੇ
ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਅਤ ੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਿੇਤਰ

166 ਤੋਂ ਿਧੱ ਬਸੱ ਅਤ ੇਸੀ-ਿ੍ਰੇਨ 
ਰਿੂਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੁਹੱਿਅਤ,  
ਕੁਸ਼ਲ ਅਤ ੇਭਰਸੇੋਮੰਦ  
ਪਬਹਲਕ ਟ੍ਰਾਂਹਿਟ 

ਰਖ-ਰਖਾਅ ਅਤ ੇਬਰਫ਼ ਹਿਾਉਣਾ 

16,000 
ਟਕਲੋਮੀਿਰ ਸੜਕਾ ਂ

1,046 ਟਕਲੋਮੀਿਰ ਫੁਟੱਪਾਥ 
ਅਤ ੇਪਾਥਵਅੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਡਾਲਿ ਰਕਥੇੱ ਜਾਂਦੇ ਹਨ*

24/7  
ਪਟੁਲਸ, ਫਾਇਰ ਅਤ ੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਟਕਟਰਆ

*ਲਿਭਿ

35% ਫਡੰ 
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ

65% ਫਡੰ ਿਸਟੀ ਔਫ 
ਕਲੈਗਰੀ
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ਤੁਿਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੇ ਕਈ ਿੇਤਰਾ ਂਹਵਚੱ ਸੇਵਾ ਸਧੁਾਰਾ ਂਦਾ 
ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਹਜਸ ਹਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:

ਟਕਫਾਇਤੀ ਟਰਹਾਇਸ਼
300 ਨਵੇਂ ਘਰਾ ਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ 1,200 ਕਲੈਿਰੀ 
ਵਾਸੀਆ ਂਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਹਵਚੱ ਮਦਦ ਕਰਨਿੇ।

ਜਨਤਕ ਸਰੁਟੱਖਆ
56 ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ,਼ ਟ੍ਰਾਂਹਿਟ ਸਰੁਹੱਿਆ ਅਤ ੇ
ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਪਾਰਕ ਸਰੁਹੱਿਆ।

ਸਨੋ ਅਤ ੇਬਰਫ਼ ਕਿੰਰੋਲ
ਸੜਕਾ ਂਅਤ ੇਫੁਟੱਪਾਥਾ ਂਦੀ ਵਧੀ ਿਈੋ ਸਫਾਈ।

ਡਾਊਨਿਾਊਨ ਰਣਨੀਤੀ  
ਸਾਡ ੇਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਹਥਕ ਹਰਕਵਰੀ ਅਤ ੇਉਸ ਨੰੂ ਨਵਾ ਂ
ਜੀਵਨ ਦਣੇ ਹਵਚੱ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਪੂਜੰੀ ਹਨਵਸੇ਼। 

ਸਾਡ ੇਦਆੁਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀਤ ੇਿਏ ਸਾਰ ੇਸੇਵਾ ਸਧੁਾਰਾ ਂਬਾਰ ੇਿਰੋ 
ਜਾਣ ੋcalgary.ca/ourfinances 'ਤ ੇਜਾਓ।

ਟੈਕਸ ਇਨਸਟੌਲਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਿਾਮ (TIPP) ਬਜਟ 
ਬਣਾਉਣ ਨੰੂ ਆਸਾਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣ ੇਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਕੈਸ ਦਾ 
ਮਿੀਨਾਵਾਰ ਭੁਿਤਾਨ ਕਰ।ੋ 

calgary.ca/TIPP 'ਤ ੇਜਾਣ ੋਹਕ ਿਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 
ਅਤ ੇਜਲੁਾਈ ਹਵਚੱ ਤੁਿਾਡੀਆਂ TIPP ਹਕਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਹਵਵਸਥਾ 
ਹਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ।ੈ

ਟਸਿੀ ਟਨਿਸੇ਼ ਦੀਆ ਂਹਾਈਲਾਈਿਾਂ

ਮਿਤੱਵਪਰੂਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ੰਾ ਂਹਵਚੱ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਿ:ੈ

ਤੁਹਾਡ ੇਪ੍ਰਾਪਰਿੀ  
ਿੈਕਸ ਟਬਲ ਬ੍ਰਕੇਡਾਉਨ 
ਲਈ calgary.ca/
taxcalculator 
'ਤ ੇਜਾਓ
• ਸਬੂਾਈ ਅਤ ੇਹਸਟੀ ਟਕੈਸ ਬਦਲਾਅ

• ਆਪਣ ੇਸਾਲਾਨਾ ਟਕੈਸ ਦੀ ਿਣਨਾ ਕਰ ੋ

• ਜਾਣ ੋਹਕ ਤੁਿਾਡ ੇਟਕੈਸ ਡਾਲਰ ਹਸਟੀ 
ਸੇਵਾਵਾ ਂਹਵਚੱ ਹਕਥੇੱ ਹਨਵਸੇ਼ ਕੀਤ ੇ
ਜਾਂਦ ੇਿਨ 


