ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਤੱਥ ਪੱਤਰ#1

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
( ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਬਾਇਓਡੀਵਰਸਿਟੀ )

ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਕੀ ਹੈ?
ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ
ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ I ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ I ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੈਵ
ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਣਨੀਤੀ (ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ), ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾ (ਸੰਨ 2020
ਸੰਪਰ
ੂ ਨ), ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ I
ਸਾਨੂੰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ?
ਸੈਨਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ I ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਸੈਨਿਚ ਵਿਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ I ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ I ਜਿਸ
ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ “ਸੇਵਾਵਾਂ” ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ I ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ
ਹੋਈ ਹੈ I
ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ?
ਸੈਨਿਚ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ I ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ,
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ
ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ I ਇਰਾਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ
ਸੈਨਿਚ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ I
ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੈ?

ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਦੇਵੇਗਾ. ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੋਣਗੇ I
ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਕੌਸ
ਂ ਲ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬ
ਂ ਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਦੇ
ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸਾ਼ ਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ I
ਕੀ ਇਹ ਈਡੀਪੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਕਾਸ ਪਰਮਿਟ ਖੇਤਰ (ਈਡੀਪੀਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਈਡੀਪੀਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ I ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਈਡੀਪੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਨਵਾਂ ਈਡੀਪੀਏ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ I
ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ?
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ , $250,000 ਰੱਖੇ
ਹਨ I ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਜਨਤਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ
ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ I
ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸੈਨਿਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈ
ਗਈ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਿ, ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ I ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਨਿਚ ਦੇ
ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ I ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
ਸੰਭਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇ ਮੌਕਿਆਂ
ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ I

ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ,
ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਅਤੇ
ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਅਪਡੇਟਸ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ ਹੈ I ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
ਈ-ਬੁਲੇਟਿਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ (ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੈੱਬਪੇਜ ਦੁਆਰਾ) ਤਾਂ
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਅਵਸਰ
ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ I

ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੀਲ
ਪੱਥਰ ਹਨ I ਸੰਪੂਰਨ -2022 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ I

ਰੈਸਲਿਏਂਟ ਸੈਨਿਚ ਵੈੱਬਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਟਾਈਮਲਾਈਨ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਤੱਥ ਪੱਤਰ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ
ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: saanich.ca/biodiversity. ਈਮੇਲ ਬੁਲੇਟਿਨ
“e-bulletins” ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ I

ਪਹਿਲੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੈਨਿਚ ਦਾ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ’ ਪੜਾਅ ਹੈ I ਇਸ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ I
ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਖੋਜ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ.
ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਸਖ਼ਤ ਸੈਨਿਚ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ
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