
1. ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਰੀ ਵ ਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵਿਸ ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਿਰਦੇ ਹo ?

• ਹਰ ਵਿਸੇ ਲਈ ਵਿਫਾਇਤੀ ਵਰਹਾਇਸ਼ 
• ਵ ਸ਼ ਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾ ਨਾ 
• ਵ ਵਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਵਤਿਾਰ 
• ਵਿਫਾਇਤੀ ਵਸਿੱਵਿਆ ਦੇ mOky 

• ਆਰਿੀਟੈਿਚਰ ਅਤੇ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ 
•  ਾਤਾ ਰਣ 
• vpwr ਅਤੇ ਸਰਿਾਰੀ ਸੇ ਾ ਾਾਂ 

 

2. ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਾਂ ਵ ਚੋਂ ਵਿਹੜਾ ਿਿੰਮਾਾਂ ਦਾ  ਧੀਆ  ਰਣਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਰੀ ਵ ਿੱਚ ਿਰਦੇ 
ਹੋ ? 

(ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸਭ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ)ੋ 
• ਮਨੋਰਿੰਜਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਾਂਣੇ ਹo 

• ਪਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 
• ਦoਸਤਾ / ਪਵਰ ਾਰ ਨੂਿੰ  ਵਮਲਣ ਲਈ 

• ਸਿਾਈਟਰੇਨ ਦਆੁਰਾ ਆਣ / ਜਾਣ ਲਈ 

• ਿਰੀਦਦਾਰੀ 
• ਵਸਿੱਵਿਆ ਲਈ 
• kMm 

• ਵਰਹਾਇਸ਼ 

 

3. ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰੀ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵਿਿੱਦਾ ਦਾ ਵਰਹਾ ? 

• ਬਹਤੁ ਚਿੰਗਾ 
• ਿੁਝ ਚਿੰਗਾ 
• ਨਾ ਚਿੰਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿੰਦਾ 
• ਿੁਝ ਮਿੰਦਾ 
• ਬਹਤੁ ਮਿੰਦਾ 

  

Quỳnh Mai
ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ

Quỳnh Mai
20/20 ਸਾਡਾ ਸਰੀ ਵਿਜ਼ਨ

Quỳnh Mai
(ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ)



 

 4. ਤਬਦੀਲੀ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਮੁਿੱਿ ਿੇਂਦਰ  ਜੋਂ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਿਣ ਵ ਿੱਚ ਮਹਾਨਗਰੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਿੰਮ ਿਰ ਵਰਹਾ ਹੈ । ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਵਿਸ ਹਿੱਦ ਤਿੱਿ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? 

(ਹਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨੂਿੰ  1 ਤੋਂ 5 ਵ ਿੱਚ ਦਰਜਾ ਵਦਉ , ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ 5 ਮਤਲਬ ਬਹਤੁ ਸਿੰਤੁਸ਼ਣ ਅਤੇ 1 ਮਤਲਬ ਘਿੱਟ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ) 

 
 

 
 

5 ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਇਿੱਿ ਮਹਾਨ ਿੇਂਦਰ ਵ ਿੱਚ ਬਦਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ ਇਵਤਹਾਵਸਿ 
ਸਥਾਨ ਵਚਿੰਨ ਅਤੇ ਵਭਿੰਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਰੀ ਵ ਿੱਚ ਮੇਰੀਆਾਂ ਮਨਪਸਿੰਦ ਚੀਜਾਾਂ ਹਨ ... 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 

  

 1 2 3 4 5 N/A 

ਸਾਫ਼ – ਸਫਾਈ       

ਤੁਰਨਯੋਗ ਗਲੀਆਾਂ       

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾ ਨਾ       

ਸੁਰਿੱਵਿਆ       

ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੌਿਾਲਾ 
ਸਾਧਨ 

      

ਸਹਾਰੇ       

ਿਲਾ  ਅਤੇ 
ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ 

      

ਵਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ 
ਵ ਵਭਿੰਨਤਾ 

      

 ਪਾਰ ਦੀ ਵ ਵਭਿੰਨਤਾ       

 

 

 



6.  ਵਿਹੜੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰੀ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਉਤੇਵਜਤ ਅਤੇ ਵਜ਼ਿੰਦਾ - ਵਦਲ 
ਬਣਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ? 
(ਮਹਿੱਤਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾ ਵਦਉ) 

• ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ ( ਫਰਵੂਟਿਾਨਾ ) 
• ਛੋਟੀਆਾਂ ਿਾਫ਼ੀ ਦੀਆਾਂ ਦਿੁਾਨਾਾਂ 
•  ਿੱਿ- ਿੱਿ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 

• ਿਪੜੇ/ ਦਰਜ਼ੀ / ਲਾਾਂਡਰੀ 
• ਡੇਅ ਿੇਅਰ 
•  ਾਹਨ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 
• ਵਸਹਤ ਸੇ ਾ ਾਾਂ 
• ਸਫਾਈ ਸੇ ਾ ਾਾਂ (ਨਾਈ ) 
• ਮਨੋਰਿੰਜਨ (ਵਫਲਮਾਾਂ, ਿੇਡਾ, ਿਲਿੱਬ, ਪਿੱਬ) 

 

7. ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰੀ ਵ ਿੱਚ ਤੁਰਨ- ਵਫਰਨ ਨੂਿੰ   ਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੇ ਿਈ ਪਰਾਜੈਿਟਾਾਂ ਤੇ ਿਿੰਮ 
ਿੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਹੜੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰੀ ਵ ਿੱਚ ਤੁਰਨ-ਵਫਰਨ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਮਨਮਿ ਬਣਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ? 

(3 ਚਣੁੋ) 

• ਵਜਆਦਾ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਜਗਾ ਾਾਂ 
• ਵਜਆਦਾ ਹਵਰਆਲੀ (ਪਾਰਿ ) 
• ਵਜਆਦਾ ਰੁਿੱਿ 
• cOVy ਸਾਇਡ ਾਲਿ 

• ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਜਆਦਾ ਬੈਂਚ 
• ਵਜਆਦਾ ਪਾਰਵਿਿੰਗ 
• ਵਜਆਦਾ ਪਬਵਲਿ ਿਲਾ 
• ਗਲੀਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਜ਼ਆਦਾ ਲਾਈਟਾਾਂ 
•  ਿੱਡਾ ਫ ੁਾਰਾ 
• ਿੁਝ ਹੋਰ ( ਵਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠ ਵਲਿੋ ) 

 
 
 
 
 
  

 



8. ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰੀ ਨੂਿੰ   ਧੀਆ ਸਮਾਵਜਿ ਜਗਾ ਾਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

(3 ਚਣੁੋ) 
• ਵਜਆਦਾ ਪਾਰਿ ਜਾਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਿਾਾਂ ਨੂਿੰ   ਧੀਆ ਬਣਾਉ 
• ਵਜਆਦਾ ਿਰਾਸ  ਾਲਿ ਜਾਾਂ ਚੌੜ ੇਸਾਇਡ  ਾਲਿ 
• ਗਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਈਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਜਆਦਾ ਲਾਈਟਾਾਂ 
• ਸੜਿਾਾਂ ਤੇ  ਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ( ਬੈਂਚ) 
•  ੀਿਐਾਂਡ ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਵਹਲ 
• ਵਜਆਦਾ ਵਦਲਚਸਪ ਆਰਿੀਟੈਿਚਰ /ਵ ਲਿੱਿਣ ਵਡਜ਼ਾਇਨ 

 

9. ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਵਬਿ ਵਿਹੜੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਰਆ ਾਾਂ ਲੋਿਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਇਿਿੱਠੇ ਿਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ? 

( ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸਭ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ ) 

• ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿੱਲੇ (  ੈਸਾਿੀ ) 
• ਵਫਲਮ ਸਿਰੀਵਨਿੰ ਗ 
• ਿੇਡ ਿਲਿੱਬ 
• ਬਿੱਵਚਆ ਲਈ ਮੇਲੇ 
• ਵ ਅਿੰਜਨਾਾਂ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ 
• ਸਮਾਵਜਿ ਵਪਿਵਨਿ 
• ਰਾਤਾਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਫਾਰਮਰ ਮਾਰਵਿਟ 

 

10. ਵਿਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਇਹਨਾਾਂ ਜਗਾ ਾਾਂ ਨੂਿੰ   ਰਤਣ ਲਈ ਵਜਆਦਾ ਉਤੇਵਜਤ ਿਰਣਗੇ ? 

( 3 ਚਣੁੇ ) 

• ਵਿਸਾਨਾਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ 
• ਭੌਜਨ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ 
• ਸਿੰਗੀਤ ਮੇਲੇ 
• ਸਰਿਸ ਅਤੇ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ 
• ਿੇਡਾਾਂ 
• ਿੇਡ ਸਿਰੀਵਨਿੰ ਗ 
• ਬਾਹਰੀ ਿਲਾ 

  



 

11.ਵਿਹੜਾ ਲੈਂਡਸਿੇਪ ਜੋ ਤੁਸੀ ਵਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਿੱਚ  ੇਵਿਆ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਰੀ ਵ ਿੱਚ 
ਲੈਿੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ? ਵਜਿੰ ੇ –( ਸਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਵਹਬ , ਤਾਜ ਮਵਹਲ) 

 

 

 

 

 

12. ਿਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਵ ਿੱਚ , ਵਿਹੜੀਆਾਂ ਹੈ ਚੀਜਾਾਂ ਨੂਿੰ  ਤੁਸੀ ਵਜਆਦਾ ਮਹਿੱਤ  ਵਦਿੰਦ ੇਹੋ ? 

(2  ਧੀਆ ਚਣੁ)ੋ 

• ਵਡਵਜਟਲ ਆਰਟਸ ਗੈਲਰੀ 
• ਪਰਫਾਰਵਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਸੈਂਟਰ 
• ਸਾਰਾ ਮੁਿਲਨ ਸਿੂਲ ਆਫ ਿਵ ਚ ਵਮਊਵਜ਼ਿ 
• ਐਵਮਲੀ ਿਾਰ ਸਿੂਲ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੀ ਸ਼ਾਿਾ 
• ਸਰੀ ਆਰਿੈਸਟਰਾ 
• ਇਿੰਟਰੈਿਵਟ  ਆਰਟਸ ਵਮਊਜ਼ੀਅਮ 

 

13. ਵਿਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਤੁਸੀ ਾਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰੀ ਵ ਿੱਚ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ? 

( ਲਾਗ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸਭ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ ) 

• ਵਸਨੇਮਾ 
•  ਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 
• ਿੇਡ ਬੈਠਿ 
• ਸਿੰਗੀਤ / ਿੇਡ ਸਥਾਨ 
• ਨਾਈਟ ਿਲਿੱਬ 
• ਿੋਈ ਹੋਰ ( ਵਿਰਪਾ ਿਰਿ ੇਹੇਠ ਵਲਿੋ ) 

 

 

  

 

 



14. ਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂਿੰ  ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ , ਅਸੀ ਆ ਾਜਾਈ ਵਿਿੰ ੇ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾ ਸਿਦੇ ਹਾਾਂ ...

(ਲਾਗੂ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਸਭ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰੋ )

• ਸ਼ਟਲ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
• ਫੈਵਲਆ ਹੋਇਆ ਆ ਾਜਾਈ ਿੇਤਰ
• ਤੁਰਨ ਲਈ ਵਜਆਦਾ ਰਸਤੇ
• ਿੱਿ -  ਿੱਿ ਲੋਿਾਾਂ  ਲੋਂ  ਇਿੱਿ ਸਾਈਿਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ
• ਸਾਇਿਲ ਲਈ  ਿਰੀਆ ਲੇਨਾਾਂ
• ਵਜਆਦਾ ਬਿੱਸ ਸੇ ਾ ਾਾਂ
• ਆਟੋਮੈਵਟਿ ਬਿੱਸਾਾਂ
• ਿੱਿ -  ਿੱਿ ਲੋਿਾਾਂ  ਲੋਂ  ਇਿੱਿ ਿਾਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ
• ਉਬਰ, ਵਲਫਟ
• ਿੋਈ ਹੋਰ ( ਵਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠ ਵਲਿੋ)

15. ਆਉਣ  ਾਲੇ ਪਿੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਵ ਿੱਚ , ਤੁਸੀ ਾਂ ਵਿਸ 3 ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵ ਿੱਚ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰੀ ਨੂਿੰ  ibਆਨ ਿਰੋਗੇ ?

1. 

2. 

3. 

16. ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਵਬਿ ਅਸੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰੀ ਨੂਿੰ  ਅਦਭੁਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਾਂ ?



17. ਉਮਰ

• 15 ਤੋਂ ਘਿੱਟ
• 16-24
• 25-40
• 41-64
• 65-74
• 75 ਤੋਂ  ਿੱਧ

18. ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਸਰੀ ਨਾਲ ਸਿੰਬਿੰਧ

• ਵਨ ਾਸੀ
• ਵ ਜ਼ਟਰ
• ਵ ਵਦਆਰਥੀ
• ਿਰਮਚਾਰੀ / ਮਾਲਿ
• ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਿ

19. ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ

• Whalley ( Brideview, Cedar Hills, Royal Heights)
• Guildford (Fraser Heights)
• Cloverdale (Clayton)
• Fleetwood
• Newton
• Downtown Surrey - City Centre
• South Surrey
• ਿੋਈ ਹੋਰ ( ਵਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਹੇਠ ਵਲਿੋ )

20. ਿੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਸਾਾਂਝਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ?

ਸਾਨੂਿੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਦਿੱਸੋ
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