
ਤੁਹਾਡ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਦ ੇਅਧਿਕਾਰਾ ਂਬਾਰ ੇਵਿੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ:  ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਵਅਕਤੀ ਇਸ ਬਾਰ ੇਲੋੜੀਦਂੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਖੇਣ ਜਾਂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੱਦਾਰ ਹ ੈਧਕ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਧਮਉਸਂਪ੍ਲ ਗੌਰਧਮੰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 299 ਜਾ ਂ299.1 (ਜਾਂ ਦਵੋੇਂ) 
ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਧਕਵੇਂ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਵਅਕਤੀ ਧਮਉਸਂਪ੍ਲ ਗੌਰਧਮੰਟ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 300 ਜਾਂ 300.1 (ਜਾ ਂਦਵੋੇਂ) ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਧਕਸੀ ਅਧਜਹੀ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਨੰੂ ਵਖੇਣ ਜਾਂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੱਦਾਰ ਹ ੈ
ਧਜਸਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਨੋਧਟਸ ਤ ੇਉਪੱ੍ਰ ਧਦਤੱੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰ ੋਧਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਧਕਵੇਂ ਵਖੇਣਾ ਹ ੈਅਤ/ੇਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਧਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ।ੈ

ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਬਾਰੇ  
ਚਰਚਾ ਕਰੋ
ਜੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਜਾਂ ਮਲੁਾਂਕਣ ਪ੍੍ਰਧਕਧਰਆ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਕਈੋ ਪ੍੍ਰਸ਼ਨ ਜਾ ਂਧਟਪੱ੍ਣੀਆ ਂਹਨ, ਤਾਂ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਕਰ ੋਅਤ ੇਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਾਹਕ ਸਮੀਧਖਆ ਅਵਿੀ ਉਹ ਸਮਾ ਂਹੁਦੰਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇ
ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੀਆ ਂਕਈੋ ਵੀ ਧਿਤੰਾਵਾ ਂਨੰੂ ਹਲੱ ਕਰਨ ਦੀ ਕਧੋਸ਼ਸ਼ 
ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਧਪ੍ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। 

ਅਸੀ ਂਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਕਮੰ ਕਰਾਂਗੇ:
• ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਵਰੇਧਵਆ ਂਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰ ੋਅਤ ੇਪ੍ਸੁ਼ਟੀ ਕਰ।ੋ 

• ਸਾਂਝਾ ਕਰ ੋਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਧਕਵੇਂ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ। 

• ਉਹਨਾ ਂਕਾਰਕਾ ਂ'ਤ ੇਿਰਿਾ ਕਰ ੋਧਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਮੁੱਲ ਨੰੂ ਪ੍੍ਰਭਾਧਵਤ ਕੀਤਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਧਕਸੇ ਏਜੰਟ ਨੁਮਾਇਦੰ ੇਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਏਜੰਟ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋੋਂ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ 
ਕਰਨ (ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਿ ਪੇ੍ਜ 'ਤ ੇਪ੍ਾਏ ਜਾਂਦ)ੇ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹਏੋਗੀ।  

ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ  ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ (ਮਫੁਤ ਸੇਵਾ)
 ਔਨਲਾਈਨ: calgary.ca/assessment

 ਫੋਨੋ: 403-268-2888

 (ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵਰੇ ੇ8 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ)

  ਸਣੁਨ ਧਵਿੱ ਅਯੋਗ: 403-268-2888 ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ  
ਲਈ 711 ਤ ੇਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ

 403-268-2888 ਤ ੇਅਪੌ੍ਇਟੰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨੋ ਕਰ ੋ

  ਮੇਲ:   The City of Calgary (#8002)  
P.O. Box 2100, Stn. M  
Calgary, AB T2P 2M5

ਮਲੁਾਂਕਣ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਲੋ ਖ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ
ਜੇ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਬਾਰ ੇਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਹੀ ਂਦ ੇਪ੍ਾਂਦ ੇਹਾ ਂਤਾ ਂਤੁਸੀ ਂਮਲੁਾਂਕਣ ਸਮੀਧਖਆ ਬੋਰਡ (ਏ 
ਆਰ ਬੀ - ARB) ਕਲੋ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਏ ਆਰ ਬੀ ਇਕੱ ਧਨਰਪੱ੍ਖ ਧਟ੍ਰਧਬਊਨਲ ਹ ੈਜੋ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀਆ ਂ
ਧਸ਼ਕਾਇਤਾ ਂਨੰੂ ਸਣੁਦਾ ਅਤ ੇਉਹਨਾ ਂਤ ੇਫੋਸੈਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹ।ੈ

ਇਸ ਨੋਧਟਸ ਦ ੇਸਾਹਮਣ ੇਵਾਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਧਦਤੱੀ ਅੰਤਮ ਧਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀ ਂਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਕੱ 
ਜਾਇਜ਼ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਇਸ ਨੋਧਟਸ ਦ ੇਅਗਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਤ ੇਦਰਸਾਈ ਗਈ ਲੋੜੀਦਂੀ ਫੋਾਈਧਲੰਗ ਫੋੀਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹਣੋੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
ਸਣੁਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਧਹਲਾ,ਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਧਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਤੂ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਵੋਗੇੀ।

ਤੁਸੀ ਂਔਨਲਾਈਨ ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋਜਾ ਂਧਸ਼ਕਾਇਤ ਫੋਾਰਮ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪ੍ੀ ਲਈ ARB ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰ ੋਧਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਂਆਪ੍ਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਮੰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਸੇ ਏਜੰਟ ਨੰੂ ਧਨਯਕੁਤ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ 
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ calgaryarb.ca ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਸਧਿਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਖ਼ਿਕਾਇਤ ਏਜਟੰ ਔਥਾਰਾਈਜੇ਼਼ਿਨ ਫੋਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨਾ 
ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ।ੈ 

ਮਲੁਾਂਕਣ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (Assessment 
Review Board) ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ 

 ਔਨਲਾਈਨ: calgaryarb.ca

 ਫੋਨੋ: 403-268-5858

 ਇਨ-ਪ੍ਰਸਨ:  Fourth floor, Deerfoot Junction 3 Building 
1212 – 31st Ave. N.E.

 ਮੇਲ:   Assessment Review Board (#222)  
P.O. Box 2100, Stn. M  
Calgary, AB T2P 2M5
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ਮੇਰਾ ਮੇਖਲੰਗ ਪਤਾ ਬਦਲੋ
 ਔਨਲਾਈਨ:  calgary.ca/propertytax 'ਤ ੇ 

ਖਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਫਾਰਮ ਿੁਣੋ

 ਇਨ-ਪਰਸਨ:  Alberta Government Services Building  
Second floor, 710 – 4th Ave. S.W.,  
Calgary, AB

  Calgary.ca/schoolsupport 'ਤ ੇਜਾ ਂ311 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਕ ੇ 
ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। 

ਟੈਕਸ ਇਸੰਟਾਲਮੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੈਨ (ਟੀਆਈਪੀਪੀ)  
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰ,ੋ ਜਨੂ ਧਵਿੱ ਇਕੱ ਅਦਾਇਗੀ 
ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। calgary.ca/TIPP 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ  ਹੈਲੋ 
ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਇਸ ਪੰ੍ਨੇ ਦ ੇਧਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ਾਸੇ ਆਪ੍ਣ ੇਸਾਲਾਨਾ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮੀਧਖਆ ਕਰ।ੋ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ਾ ਂਲਈ ਮਲੁਾਂਕਣ ਅਤ ੇਟਕੈਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਮ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਣੋੀ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ,ੈ ਅਤ ੇ
ਵਖੱ-ਵਖੱ ਸਰਤੋਾ ਂਤੋਂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਡਾਟਾ ਇਕਠੱਾ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਮਹਤੱਵਪ੍ਰੂਨ ਹ ੈਧਕ ਤੁਸੀ ਂਸਾਡ ੇਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ੋਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡ ੇਆਪ੍ਣੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਬਾਰ ੇਕਈੋ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਬਾਰ ੇਅਪ੍ਡਟੇ ਕੀਤੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ    

•  ਤੁਹਾਡਾ 2023 ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਮਲੁਾਂਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ 1 ਜਲੁਾਈ, 2022 ਨੰੂ ਅਨੁਮਾਧਨਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤ ੇ31 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੰੂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦੀਆ ਂਧਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾ ਂਅਤ ੇਭਧੌਤਕ ਸਧਿਤੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ 

•  ਮਹਤੱਵਪ੍ਰੂਣ ਹ ੈਧਕ ਤੁਸੀ ਂਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਮੌਜਦੂਾ ਰਖੋੱ, ਧਕਉਧਂਕ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਗਲਤ ਵਰੇਧਵਆ ਂਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਜਹ ੇਮਲੁਾਕਂਣ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਮੁਲੱ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਂਨਹੀ ਂਦਰਸਾਉਦਂ ੇਹਨ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਤੁਹਾਡ ੇਸਲਾਨਾ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸ ਧਬੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਬਸੰਤ ਧਵਿੱ ਭਧੇਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ 

• ਤੁਹਾਡ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਮੁੱਲ ਧਵਿੱ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਰੂੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸਾ ਂਧਵਿੱ ਉਸੇ ਪੈ੍ਮਾਨੇ ਧਵਿੱ ਵਾਿਾ ਜਾ ਂਕਮੀ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ 

• calgary.ca/assessment 'ਤ ੇਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸ ਕਲੈਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਡ ੇ2023 ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਟਕੈਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਧਵਿੱ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਿ ਹ ੈਧਕ ਤੁਹਾਡ ੇਟਕੈਸ 
ਡਾਲਰ ਧਕਿੇੱ ਜਾਂਦ ੇਹਨ।  

ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆ ਂਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਧਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ, calgary.ca/assessment 'ਤ ੇਜਾਓ। ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਧਨਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਮਲੁਾਂਕਣ ਨੋਧਟਸ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 
ਅਤ ੇਧਸਟੀ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾ ਂਨੰੂ ਘੱਟ ਰਖੱਣ ਲਈ eNotice ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਧਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।

ਖਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਲੋ ਮੌਜਦੂ ਵੇਰਖਵਆਂ ਦੀ ਦਰਸੁਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
Calgary.ca/assessment 'ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਿੋਜ ਤ ੇਲੌਗਇਨ ਕਰ:ੋ 
• ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਮੁੱਲ ਨੰੂ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ੇਗਏ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਵਰੇਵ ੇਚੈੱਕ ਕਰੋ। 

• ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਹਾਇ਼ਿੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਵਰੇਵ ੇ(ਗੈਰ-ਧਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅੱਪ੍ਡਟੇ ਸਾਲ ਧਵਿੱ ਬਾਅਦ ਧਵਿੱ ਕੀਤ ੇਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ) ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ।

• ਧਨਰਪੱ੍ਖਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਖੇਤਰ ਦੀਆ ਂਹਰੋ ਸਮਾਨ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀਆ ਂਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦ ੇਮਲੁਾਂਕਣ ਮੁੱਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।

• ਰੀਅਲ ਅਸਟਟੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦ ੇਰਝੁਾਨਾ ਂਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤ ੇਜਾਣ ੋਧਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਧਕਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਮਲੁਾਂਕਣ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹ?ੋ ਆਪ੍ਣਾ ਖਾਤਾ ਧਕਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹ ੈਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ calgary.ca/about-assessment-search 'ਤ ੇਜਾਓ। ਜਾ,ਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਧਕਵੇਂ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡ ੇਦਫ਼ਤਰ ਧਵਿੱ ਇਕੱ ਮਲੁਾਂਕਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫੋਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਰ।ੋ 
Calgary.ca/assessment 'ਤ ੇਜਾਓ ਅਤ ੇਫੋਾਰਮ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਾਰਮ ਅਤ ੇਪ੍੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਂ'ਤ ੇਕਧਲੱਕ ਕਰ,ੋ ਜਾ ਂਮਲੁਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਕ ੇਇਸ 
ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਭਰ ੇਹਏੋ ਫੋਾਰਮ ਦੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤੀ 'ਤ,ੇ ਅਸੀ ਂ15 ਧਦਨਾ ਂਦ ੇਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।  


