
ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਟ�ਾਸਂਪੋਰਟ
ਟੋਰਾਟਂੋ ਿਵਚ 38% ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਿਨਕਾਸ ਆਵਾਜਾਈ ਤ� ਆ�ਦੇ ਹਨ. ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮਲਟੀਪਲ ਿਸਹਤ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਿਪ�ੰਟ ਅਤੇ ਪ�ਦੂਸ਼ਣ � ਘਟਾ�ਦਾ ਹੈ. ਜੁੜੋ
ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਬਾਰੇ ਿਸਖਲਾਈ ਕਲਾਸਾ ਂਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸ� ਸਾਈਕਲ ਟੀ.ਓ.
ਸਾਿਰਆ ਂਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ. ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ � ਸਾਡੀ ਇਕ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ
ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਮਿਨਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾ ਂਬੁੱਕ ਆਉਟ ਕਰੋ.

ਬਰਬਾਦ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਟੋਰਾਟਂੋ ਿਵੱਚ 10% ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਿਨਕਾਸ ਬੇਕਾਰ ਤ� ਆ�ਦੇ ਹਨ. ਚਲੋ ਘਟਾਓ, ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ,

ਰੀਸਾਈਕਲ, ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ! ਕਿਮਿਨਟੀ ਰੈਡਯੂਜ਼ �ਡ ਰੀਯੂਜ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ
(ਸੀਆਰਆਰਪੀ) ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ. ਜਦ� ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ

ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਿਵਹੜੇ ਅਤੇ ਕਿਮਿਨਟੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਿਸੱਖੋ.

COMMUNITY FOR CLIMATE ACTION 
NORTH ETOBICOKE

 
ਭਾਈਚਾਰਾ, ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰਨਾ

 

ਕੀ ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋ 92% ਟੋਰਾਟਂੋਨੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ ਿਕ ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਨੱਜੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਹੈ? ਉਸੇ ਸਮ�, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਨਹ� ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਉਹ ਇਸ � ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ

ਿਵੱਚ ਹੱਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਹੱਲ ਹਨ
ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਨ�ਾ ਂਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਕਲਾਇਟੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ�ੋਜੈਕਟਸ
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਵਟਾਦਂਰੇ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟਫਾਸਟ ਅਤੇ ਕਿਮਿਨਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਿਮਿਨਟੀ ਮ�ਬਰਾ ਂਨਾਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾ ਂਬਣਾਓ.

ਇੱਕ ਿਕਚਨ ਟੇਬਲ ਜਲਵਾਯੂ ਗੱਲਬਾਤ (ਕੇਟੀਸੀਸੀ) ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖੋ
ਇਕ ਵੀ. ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ � �ਤਰ ਈਟੌਬੀਕੋਕ ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ!

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬਚਤ
ਟੋਰਾਟਂੋ ਿਵਚ 52% ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਿਨਕਾਸ ਇਮਾਰਤਾ ਂਤ� ਆ�ਦੇ ਹਨ. BetterHomesTO  ਇਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ
ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਸਟਾਪ-ਦੁਕਾਨ ਗਾਈਡ ਹੈ. ਿਸੱਖੋ ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵਚ ਰਜਾ ਿਕਵ� ਬਚਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ energyਰਜਾ ਦੀਆ ਂਛੋਟਾ ਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਧਾਓ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਿਨਕਾਸ
� ਘਟਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਿਬੱਲਾ ਂਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ.

ਪ�ੋਜੈਕਟ ਦੀਆ ਂਤਾਰੀਖ: ਜਨਵਰੀ - ਅਪ�ੈਲ 2021
ਤੁਸ� ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਫਲ ਜਾ ਂਛਾਦਂਾਰ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ! ਵੱਲ ਜਾ

ਵੇਰਿਵਆ ਂ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ www.capnetwork.ca/north-etobicoke.
ਵਧੇਰੇ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ: www.capnetwork.ca/north-etobicoke

ਪ�ਸ਼ਨ? ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸੰਪਰਕ acai@capnetwork.ca

 

ਭਾਈਵਾਲਤਾ, ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਹਰ ਦੇ ਪ�ਮੁੱਖ ਿਨਕਾਸ ਖੇਤਰਾ ਂਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ
ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ:

www.capnetwork.ca/african-projects/acai/

@climatenorthetobicoke

http://www.capnetwork.ca/african-projects/acai/
https://www.instagram.com/climatenorthetobicoke/

