
ਇਮਪਾਵਰ ਮੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ
ਇਮਪਾਵਰ ਮੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਨ੍ਾਾਂ  ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:

 ਸਨਊ ਵੈਿਟ ਸਵਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਤੋਾਂ  ਪਰੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ  ਨੰੂ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਾਂ , ਨੀਤੀਆਾਂ , 

ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਾਂ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ |

 ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਦਮਾਾਂ  ਅਤੇ ਜੁਗਤੀ ਤਰਜੀਹਾਾਂ  ਬਾਰੇ ਵੱਡ�ੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਥਾਨਕ 

ਵਿਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵਂੇ ਿੰਬੰਧ ਸਵਕਿਤ ਕਰੇਗਾ |

  ਸ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਨਰਪੱਖਤਾ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਟੀ ਦੀਆਾਂ  ਿੇਵਾਵਾਾਂ , 

ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਾਂ  ਦੇ ਉੱਦਮਾਾਂ  ਅਤੇ ਛੋਟਾਾਂ  ਤੱਕ ਸਬਹਤਰ ਪਹੰੁਚ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ |

ਇਮਪਾਵਰ ਮੀ (Empower Me) ਸਿੱਸਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਮੁਫਤ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ  
ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ  ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ, ਪੈਿੇ ਬਚਾਉਣ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ  ਦੇ ਘਰਾਾਂ  ਦੇ ਿੱੁਖ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਸਵਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।    

ਿੂਬੇ ਭਰ ਸਵਚ, ਇਹ ਜਾਸਣਆ ਜਾਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਿਸਭਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ  ਦੇ 

ਮੈਾਂਬਰਾਾਂ  ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ  ਕਰਕੇ ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਸਵਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ ਸਜਨ੍ਾਾਂ  ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ  ਸਵਚ ਬੋਲੀ, ਭਰੋਿੇ, ਅਤੇ ਿਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਮਪੌਵਰ ਮੀ ਜੋ ਸਕ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ  ਵਲੋਾਂ  ਸਤਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ 

ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿਸਖਆ ਅਤੇ ਟਰੇਨਨੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਕ ਉਨ੍ਾਾਂ  ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ  ਦੀ 

ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੈਿੇ ਬਚਾਉਣ ਸਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ  ਦੇ ਘਰਾਾਂ  ਦੇ ਿੱੁਖ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ 

ਸਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।  

ਸਿਟੀ ਔਫ ਸਨਊ ਵੈਿੱਟਸਮਨਿਟਰ ਦੇ ਇਮੀਗਰਾਾਂ ਟ ਵਿਨੀਕਾਾਂ  ਦੀ ਕੱੁਲ ਆਬਾਦੀ 35% ਹੋਣ ਨਾਲ  

(ਮਰਦਮਸੁ਼ਮਾਰੀ 2016), ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ ਸਨਊ ਵੈਿਟ (Energy Save New West) ਨੰੂ ਆਪਣੀ 

ਿਥਾਨਕ ਕਸਮਉਨਟੀ ਲਈ ਇਮਪੌਵਰ ਮੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਪੌਵਰ ਮੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿਟੀ ਇਕ ਨਵਾਾਂ  ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਕ ਿਾ�ੇ ਪਹੰੁਚ ਤੋਾਂ  ਪਰੇ ਗਰੱੁਪਾਾਂ  ਦੇ ਭਰੋਿੇਯੋਗ 

ਮੈਾਂਬਰਾਾਂ  ਵਲੋਾਂ  ਿਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ  ਸਵਚ, ਘਰਾਾਂ  ਸਵਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ  ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਵਚ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਪੌਵਰ ਮੀ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਿਾ�ੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ  ਤੱਕ ਿੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਪੈ੍ਕਸਟਿਾਾਂ  ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚਾ-

ਉਣ ਸਵਚ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ-ਿਮਰੱਥਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਉਾਂਡਸਨਿਪਲ ਿਰਗਰਮੀਆਾਂ  ਦੇਣ ਸਵਚ ਸਨਰੱਪਖਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।   

ਇਮਪਾਵਰ ਮੀ  ਸਨਊ ਵੈਿਟਸਮੰਿਟਰ ਸਵਚ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ , ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਤਂੋ 
ਪਰੇ ਭਾਈਚਾਸਰਆਂ ਨੰੂ ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।  

https://www.youtube.com/watch?v=ndQriAe0s6U


ਇਮਪਾਵਰ ਮੀ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਇਮਪਾਵਰ ਮੀ ਇਹ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਿਾ�ੇ ਿਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਸਰਆਾਂ  ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ:

ਇਿ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਨੱਜੀ ਿਲਾਹ ਸਕ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿੁਰੱਸਿਅਤ ਸਕਵਂੇ 

ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਸਬੱਲ ਸਕਵਂੇ ਘਟਾਉਣੇ ਹਨ

ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਸਵਚ ਸਿੱਸਿਆ ਅਤੇ  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ

ਇਿ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕ ਿਰਕਾਰੀ  

ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਕਵਂੇ ਲੈਣਾ ਹੈ

2021ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ
ਇਮਪਾਵਰ ਮੀ ਿਾਲ 2021 ਸਵਚ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਾਂ  ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਾਂ  ਸਵਚ ਨਹੱਿਾ ਲਵੇਗਾ। 

ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨਹੱਿਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਾਂ  ਬੋਲੀ ਸਵਚ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾਾਂ  ਖੇਤਰਾਾਂ  `ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਾਂਦਸਰਤ ਕਰੇਗਾ:  

• ਘਰ ਸਵਚ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਾਂ  ਬਾਰੇ ਿਮਝ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈ੍ਕਟੀਕਲ ਹੱਲ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਜਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੈਿੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  

• ਿਥਾਨਕ ਵਿਨੀਕਾਾਂ  ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਬਚਾਓ ਸਨਊ ਵੈਿਟ (Energy Save New West) ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਸਵਚ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ 

ਸਵਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ `ਤੇ ਅਿਰਾਾਂ  ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸੇ਼ਰੀਆਾਂ  ਅਤੇ ਛੋਟਾਾਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   

• ਸਿਟੀ ਦੀਆਾਂ  ਿੇਵਾਵਾਾਂ  ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਿੰਬੰਧ ਸਵਚ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਾਂ  ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ। 

ਿਾਰੀਆਂ ਇਮਪਾਵਰ ਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਸਵਚ ਹਹੱਿਾ ਲੈਣਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਂੈਡਾਸਰਨ,  

ਕਂੈਟਟੋਨੀਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਹੰਦੀ, ਟੈਗਾਲੌਗ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਿੀ ਸਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ ਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਵਚ ਮਦਦ ਲਉ।

ਸਕਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਸ਼ਾਮਲ ਸਕਵਂੇ ਹੋਣਾ ਹੈ
ਆ ਰਹੇ ਪੋ੍ਗਰਾਮਾਾਂ  ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਾਂ  ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

(604) 307- 8428  ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਈਮੇਲ info@empowerme.caਇਮਪਾਵਰ ਮੀ ਦੇ ਵੈੱਬਿਾਈਟ `ਤੇ ਜਾਉ

https://support.empowerme.ca/
mailto:info@empowerme.ca
https://empowerme.ca/

