ਫਾਇਲ ਫਾਰਮੈ ਟ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱ ਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰੂ ਪਾਂਤਰ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱ ਚ ਗਲਤੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇ ਖੇ ਲਈ ਦਿਲੋ ਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹਾਂ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ ਰੀ ਪ੍ ਰਾਜੈਕਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ -ਦਆਲੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ, ਵਧੇ ਰੇ ਹਰਿਆਭਰਿਆ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆ ਭਬਦੀਲੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੁ ੱ ਖ ਲਗਾਉ!

ਆਓ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈਏ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਅੱ ਤ ਦੀ ਗਰਮੀ (30° ਸੈ ਲਸ਼ੀਅਸ ਜਾਂ ਵਧੇ ਰੇ) ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱ ਤ�ੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱ ਖਣ ਦਾ ਇੱ ਕ ਸੌ ਖਾ ਤਰੀਕਾ ਰੁ ੱ ਖ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ।
ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਨੂੰ 12° ਸੈ ਲਸ਼ੀਅਸ ਤਕ ਘੱ ਟ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
ਰੁ ੱ ਖ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇ ਰੇ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਰੁ ੱ ਖਾਂ
ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅੱ ਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱ ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇ ਰੇ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ ਰੀ ਪ੍ ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ ਰਾਪਤੀਆਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋ ਗ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਵਿੱ ਚ ਵਧੇ ਰੇ ਰੁ ੱ ਖ ਮੌ ਜੂਦ ਹਨ। ਸੰ ਨ 2021 ਵਿੱ ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟ੍ ਰੀ
ਪ੍ ਰਾਜੈਕਟ (ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ ਚ ਰੁ ੱ ਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ ਰੀਯੋਜਨਾ) ਤਹਿਤਃ
ਝਾੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
• 72 ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ
• ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 1,871 ਮੈ ਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ
• ਹਰ ਸਾਲ 28 ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਸੋ ਖਣ ਵਾਲੇ ਰੁ ੱ ਖ ਲਗਾਏ ਗਏ
•

2,877 ਰੁ ੱ ਖ ਅਤੇ

ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ
cvc.ca/CommunityTreeProject ਵੇ ਖੋ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
Phone: 905-670-1615 ext. 436
Email: stewardship@cvc.ca
Twitter: @CVC_CA
Facebook: @CreditValleyConservation
Follow us: #PlantTreeswithCVC
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