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تقریبات

18-0108

مئی

38ویں ساالنہ اسپورٹس ہال آف فیم میں تقرری کی تقریب

منگل، 15 مئی، شام 6
روز تھیٹر برامپٹن

جون

اسپرنگ فیسٹ

جمعہ، 1 + 8 جون، دن 12 – 3 بجے
نائیٹس برج + فالور سٹی سینرئز سنٹرز

صوبائی انتخابات

جمعرات، 7 جون

سیلی برامپٹن

ہفتہ، 9 جون
ڈأون ٹأون برامپٹن
دن 12 - رات 10 

ڈأون ٹأون فارمرز مارکیٹ 

ہر ہفتے کے دن، 16 جون – 1 ستمرب
صبح 7 - دن 1

مأونٹ پلیزنٹ ویلج مارکیٹ 

ہر جمعرات کے دن، 21 جون – 4 اکتوبر
دن 4 - رات 8

جوالئی

کینیڈا ڈے کی تقریب

اتوار، 1 جوالئی
دن 12 - رات 10

چنگواکوسی پارک

اگست

سینرئز اوپن ہأوس

پیر 13 اگست، دن 12 – 3 بجے
فالور سٹی سینرئز ریکریئیشن سنٹر

ستمرب

ہارویسٹ مارکیٹ 

ہر ہفتے کے دن، 8 ستمرب – 3 نومرب 
روزیلیا پارک

صبح 8 - دن 1

اکتوبر

میونسپل الیکشن

پیر، 22 اکتوبر 
کئی مقامات 

 گرپریت ڈھلون
 عالقائی کونسلر
وارڈز 9 اور 10

 جون سپروویری
 عالقائی کونسلر
وارڈز 9 اور 10

وارڈز 9 اور 10 کے محرتم رہائشیو، میں آپ کی مسلسل معاونت اور برامپٹن کو 
'مستقبل کے لیے تیار' بنانے میں مدد دینے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں!

آیا یہ عالقے کے مسائل ہوں یا شہر کے بڑے مسائل، جب رہائشی اپنے سٹی کونسلر 
کے ساتھ براہ راست کام کرتے ہیں – جیسا کہ آپ نے کیا ہے – ہم اپنے شہر کے لیے 

بہرتین نتائج حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ اور اپنے خاندانوں کو کامیابی کے لیے 
کھڑا کر سکتے ہیں۔

شہر کی پیش گوئی میں 25,000 نوکریاں شامل کرنے، صوبے پر گھر گھر جانے والے 
گمراہ کن سیلز ایجنٹس کو بین کرنے پر زور دینے، ریکارڈ کیے گئے متام ووٹس کو 
ماہانہ طور پر آن الئین پوسٹ کرنے کو یقینی بنانے کی میری کامیاب قراردادوں یا 

یونیورسٹی بلیو ربن پینل، جس نے برامپٹن میں ریرئسن النے میں مدد دی، میں کردار 
سے لے کر برامپٹن تک- آپ کی آواز سنی جا رہی ہے۔

اگرچہ بزرگ شہریوں کے لیے ماہانہ بس پاس کو 52$ سے 26$ پر کم کرنے کی میری 
کوشش کو میرے رفقائے کار نے قبول نہیں کیا، میں ہر کسی کے لیے آمد و رفت کو 

قابل استطاعت بنانے کے طریقے ڈھونڈنے کے لیے کونسل کے ساتھ کام جاری رکھوں 
گا۔

جیسے جیسے برامپٹن اعلی تعلیم تک رسائی کے مواقع پیدا کرنا، پیل میموریئل کے 
ارد گرد صحت اور زندگی کی سائنسز کی ایک ہب بنانے کی کوشش، ہامرے پہلے سے 

طاقتور آمد و رفت کے نظام کو بہرت کرنا اور صوبے کے نئے 'انوویشن کوریڈور' کے 
لیے تحقیقی مرکز بننا جاری رکھ رہا ہے، ہم نے ایک ساتھ مل کر اپنے شہر کے منظر 

اور سمت کو مزید مثبت بنا دیا ہے۔

میں آپ کے ساتھ ایک بہرت برامپٹن کے حصول کا سفر جاری رکھنے کے لیے پر امید 
ہوں۔

مخلص،

سٹی کونسلر گرپریت ڈھلون

سٹی کونسلر گرپریت ڈھلون کی جانب سے پیغام

برامپٹن وارڈز 9 اور 10 کے رہائشیوں کے لیے کئی خوش خربیوں کے ساتھ مسلسل 
ایک زبردست شہر رہنا جاری ہے۔

نئی کھلنے والی اسپرنگ ڈیل الئربیری، نئے میموریل پارک اور ایک آنے والی 
یونیورسٹی، شہر بھر میں پھیلی بہرتیوں اور توسیع شدہ گور میڈوز کمیونٹی سنٹر کے 

جلد آنے کے ساتھ، برامپٹن ایک بڑھتا ہوا اور خوشحال شہر ہے۔

ہامرے ارد گرد کافی ساری مثبت تبدیلیاں ہو رہی ہیں – "ڈأون ٹأون ری امیجنڈ" 
تاریخی فور کارنرز کے اردگرد زیادہ جاملیاتی اور خوبصورت راستے بنائے گا، جس سے 
عوامی جگہ تبدیل ہو کر پیدل چلنے والے افراد، سائیکل سواروں اور گاڑی چالنے والوں 
کے لیے زیادہ محفوظ اور مستحکم ہو جائے گی۔ اس بہار میں سیسکوئیسینٹینل پارک 

میں نئے لگائے جانے والے کمیونٹی گارڈن کو دیکھنے کے لیے ترشیف الئیں۔ 

سٹی کے کلچرل ماسٹر پالن – برامپٹن میں ترقی اور میونسپل کلچرل رسوسز کے نفاذ 
اور رسمایہ کاریوں کے لیے ایک طویل مدتی رہنام – پر نظر رکھیں۔ یہ موجودہ طور 

پر عوامی تعامل کے مرحلے میں ہے، جس کا مسودہ اور حتمی منصوبہ اس جون تک 
مکمل کر لیا جائے گا۔

میں آپ کی خدمت جاری رکھنے اور اس شہر کی بڑھوتری اور ترقی کو برقرار رکھنے 
کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پر امید ہوں۔ میں کسی بھی قسم کی اضافی 

معلومات یا سواالت کے اپنے آفس میں آپ کے رابطے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔

مخلص،

ریجنل کونسلر جان سپرو ویری

ریجنل کونسلر جان سپرو ویری کی جانب سے پیغام

 جون سپروویری

905.874.2610 

john.sprovieri@brampton.ca

وارڈز 9 اور 10 کانسٹیچوئنسی اسسٹنٹس:

 روپندر کور

905.874.2635 

rupinder.kaur@brampton.ca

 گرپریت ڈھلون

905.874.2609 

gurpreet.dhillon@brampton.ca

 انہدجیت )جیت( گریوال

905.874.5948 

anahadjeet.garewal@brampton.ca

COB_Wards9and10@ 

وکٹوریہ ڈے، کینیڈا ڈے، دیوالی اور 

نیو ای�ز ایوو پر آتش بازی کا استع�ل حفاظتی اقدامات:

�ف کم فاصلے تک جانے والی آتش بازیوں کی 
اجازت ہے، جو 3 میٹر (10 فٹ) سے کم دوری تک 
جاتی ہیں۔ مثالوں میں شامل ہیں فاؤنٹینز، وہیلز، 

گراؤنڈ اسپ�ز اور اسپارکلز۔ ان کے ع�وہ، برامپٹن میں 
دیگر ہر طرح کی آتش بازیاں ممنوع ہیں اور سائیڈ 

واکس، اسکولوں، پارکوں اور دیگر عوامی مقامات پر 
ہر قسم کی آتش بازی کی م¦نعت ہے۔

آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی سے 
بھرا ہوا کوئی برتن یا کوئی پائپ »ئن تیار 

رکھیں۔

اسپارکلر کے ع�وہ، دیگر کسی بھی جلتی 
ہوئی آتش بازی کو اپنے ہاتھ میں نہ ج�ئیں 

یا پکڑیں نہیں۔

اسپارکلرز کو استع¦ل کرنے کے بعد، تلف 
کرنے سے پہلے مکمل طور پر ٹھنڈا کرنے 

کے لیے پانی میں رکھیں۔

میرئ کا پیغام

اپنے شہر میں ہونے والی دھامکے دار بڑھوتری کے حوالے سے توجہ دالنے کی ہامری 

بہرتین کوششوں کے باوجود، ہامرا نگہداشت صحت کا انفرا سٹرکچر اس کے برابر نہیں 

آ سکا ہے۔ اس پچھلے سال میں، ہم میں سے کئی لوگوں نے برامپٹن سوک ہاسپٹل میں 

ہونے والے رش کو خود دیکھا یا اس کے بارے میں پڑھا ہے۔

نومرب میں، میں نے پیل میموریل ہسپتال میں اوقات کار میں اضافے، فیز 2 کی عامرت 

کے فوری آغاز اور ایک تیرسے ہسپتال کی رضورت کی حامیت میں صوبے کو خط 

لکھا ہے۔  وہ خط لکھنے کے تھوڑے عرصے کے بعد، منسٹر آف ہیلتھ نے برامپٹن 

سوک کے لیے اضافی بسرتوں کا اعالن کیا اور پیل میموریل سنٹر کے فیز 2 میں 

معاونت کے لیے وعدہ کیا۔

ہم اس اعالن کو خوش آمدید کہتے ہیں مگر ابھی بھی مزید کام کرنے کی رضورت ہے - 2041 تک ہم تقریبًا 1 ملین شہریوں 

کا شہر ہوں گے۔ کونسل نے اب اس 50-45 ایکڑ زمین کی شناخت، حفاظت اور ترقی دینے کے لیے رضوری منصوبہ بندی 

رشوع کر دی ہے، جو ہمیں برامپٹن کے مغربی حصے میں مستقبل میں تیرسے ہسپتال کے لیے رضورت پڑے گی۔ ہمیں 

اونٹاریو حکومت کی جانب سے برامپٹن کی مستقبل کی نگہداشت صحت کے لیے منصوبہ بندی اور فنڈنگ کو تیز کیے 

جانے کی رضورت ہے۔

لنڈا جیفری 

صوبائی انتخابات میں حامیت کا حصول

صوبائی انتخابات سے پہلے، برامپٹن بڑھوتری کی کلیدی ترجیحات کے حوالے سے حامیت حاصل کرے گا: 
بشمول انفراسٹرکچر )آمد و رفت کے ذرائع کو بہرت بنانا؛ ِرّور واک پراجیکٹ(؛ تعلیم، بہرتین عمل درآمد اور 

جدت؛ صحت سے متعلقہ رشاکت داریاں )ہسپتالوں میں رسمایہ کاری(؛ اور حکومت )ریجن آف پیل کی 
منائندگی میں اضافہ(۔ www.brampton.ca مالحظہ کریں

اس موسم گرما کے دوران گھر میں بہ�ی کے کسی پرجیکٹ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ زونِنگ اور 
بلڈنگ پرمٹس کے بارے میں کوئی سوا�ت ہیں؟ کیا آپ کے ہوم پروجیکٹ کو پرمٹ کی �ورت ہے؟ 

سٹی بلڈنگ ڈویژن سے 905.874.2401 پر رابطہ  پر building.inquiries@brampton.ca کریں 
یا ای میل بھیجیں۔ وہ مؤثر طور پر آپ کی مدد کریں گے

گھر میں بہ�ی کے پروجیکٹس

تاریخیں تبدیل ہو سکتی ہیں



 نئی یونیورسٹی اور
جدت کا مرکز 

ریرئسن یونیورسٹی اور شیریڈن کالج کو ڈأون ٹأون برامپٹن میں النے کا 
زبردست پراجیکٹ – مبعہ ایک انوویشن ہب، اشرتاکی جگہ اور ایک نئی 

سنٹرل الئربیری، جاری ہے۔ 

صوبہ اونٹاریو نے ابھی ایک رسمی اعالن کرنا ہے – مگر ہم جانتے ہیں کہ 
ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی والے پروگراموں، تحقیقی طور پر سیکھنے پر مرکوز 

توجہ اور کاروباروں کے ساتھ مضبوط رابطوں کے ساتھ یونیورسٹی کا ایک 
کیمپس آنے واال ہے۔ 

رور اسٹون کا مستقبل

رور اسٹون گلف کلب کو شہر کا نیا ترین کمیونٹی سنٹر بنانے کے لیے اس کی تجدید کی جا رہی 

ہے۔ یہ سہولت گاہ ایک فٹنس سنٹر، کثیر االستعامل کمرے اور کھارے پانی کے ایک پول کی 

پیشکش کرے گی۔ متام عمر کے رہائشیوں کو سنٹر میں آ کر لطف اندوز ہونے کی دعوت دی جاتی 

ہے، جبکہ اس دوران سینرئز کے پروگراموں پر زور دینے سے برامپٹن کی مرشقی جانب کی بڑی عمر 

کی بالغ آبادی کو معاونت ملے گی۔ 

اس نئے کمیونٹی سنٹر کا اضافہ تفریحی خدمات تک رسائی بہرت بنائے گا اور مقامی رہائشیوں کو 

ایک صحت مند اور چست طرز زندگی برقرار رکھنے میں معاونت فراہم کرے گا۔ یہ نئی سہولت گاہ 

بہار 2019 میں کھلنا متوقع ہے۔ مزید معلومات اور پراجیکٹ کے متعلق تازہ ترین خربوں کے لیے 

www.brampton.ca/riverstone مالحظہ کریں۔

برامپٹن الئربیری کی نئی شاخ اس سال باضابطہ طور پر کھل گئی اور 

ابھی سے ہی کمیونٹی میں من پسند ہے۔ برامیال روڈ اور سینڈل ووڈ 

پارک وے کے کونے پر واقع، اسپرنگ ڈیل برانچ ایک حیرت انگیز 

نئی سہولت گاہ ہے، جو عوامی الئربیری کی جگہ کے بارے میں 

پرانے گامنوں کو دھو کر کسٹمر رسوس کا ایک زبردست نیا درجہ 

اور رابطے بڑھانے والے تجربات سامنے التی ہے۔ الئربیری کوماگاٹا 

ماُرو پارک میں ایک مرکزی مقام پر واقع ہے، جو اس بہار میں کھل 

رہا ہے اور اس میں منایاں طور پر اسپلیش پیڈز، کھیل کا میدان، 

گازیبو اور کنٹیمپلیشن گارڈن موجود ہے۔ 

اسپرنگ ڈیل الئربیری اور کوما 

گاٹا ماُرو پارک

راستے بنانا

بہار آ گئی ہے اور شہر کے عملے نے پورے برامپٹن میں سڑکوں سے متعلقہ مرمتیں 

رشوع کر دی ہیں، بشمول نئی سڑکیں ڈالنا، چوراہوں میں بہرتی النا، پُلوں کو بحال 

کرنا، سائیڈ واک کی تعمیر اور اسٹریٹ الئیٹس اور ٹریفک سگنلز کی اپ گریڈیشن۔ 

سڑکوں کی تعمیر کے پراجیکٹس کی مکمل فہرست کے لیے، پنگ اسٹریٹ ایپ ڈأون 

لوڈ کریں یا www.brampton.ca/roadworks مالحظہ کریں

ایرئپورٹ روڈ رسوس اپ ڈیٹ
برامپٹن ٹرانزٹ ایک مرتبہ پھر بڑھ رہا ہے! خزان 2018 میں – 505 زوم بوویرد 

اپنی رسوس ایرئپورٹ روڈ کے ساتھ مالٹن گو اسٹیشن تک بڑھا دے گا، جس 

میں نئے اسٹاپس اور عالقوں کو خدمات ملیں گی اور یہ شہر کے رہائشیوں 

کے لیے آمد و رفت کے تیز، آسان اور زیادہ آرام دہ رابطے پیدا کرے گا۔

 برامپٹن ٹرانزٹ اور زوم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، 

www.bramptontransit.com مالحظہ کریں

2018 
میونسپل الیکشن
22 اکتوبر کو میونسپل الیکشنز ہو رہے ہیں 
اور ہم آپ کے لیے ووٹ دینے کو آسان بنا 
رہے ہیں! انتخابات کے دن، آپ اپنے وارڈ 

میں انتخابات کے کسی بھی مقام سے ووٹ 
دے سکتے ہیں۔ 

اس کے عالوہ توجہ دیں:
ایڈوانس ووٹنگ ابتدائی اکتوبر میں ہو گی، جس میں زیادہ تاریخیں  • 

اور مقامات دستیاب ہوں گے۔    
ووٹ دینے کے لیے آپ کو ووٹرز لسٹ میں موجود ہونا چاہیے – اس بارے میں  • 

مزید جاننے کے لیے ہامری ویب سائیٹ مالحظہ کریں کہ یہ کیسے دیکھا جا سکتا   
ہے کہ آیا آپ لسٹ میں موجود ہیں یا نہیں۔ 

اگر آپ ووٹ دینے کے مقام پر پہنچنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ کے پاس  • 
پراکسی ووٹنگ کا انتخاب موجود ہے۔ کسی دورسے ووٹر کو اپنے پراکسی کے طور 

 پر متعین کرنے کے
لیے ایک پراکسی فارم مکمل کریں۔ فارمز کو ذاتی طور پر سٹی ہال میں جمع کروایا 

جانا چاہیے۔    
اس الیکشن میں نیا کیا ہے: آپ میرئ، کونسلرز اور اسکول بورڈ ٹرسٹی کے ساتھ  • 

ساتھ ریجن آف پیل چیرئ کے لیے بھی ووٹ دیں گے۔     
الیکشن سے متعلق اہم خربوں کے لیے www.brampton.ca/bramptonvotes مالحظہ 

کریں اور اپنا نشان چھوڑنا نہ بھولیں!

مہامنوں کو گلی میں پارکنگ کی رضورت ہے؟

گلی میں تین گھنٹوں سے زیادہ یا رات 2 سے صبح 6 بجے تک گاڑی پارک کرنے کے لیے ایک مفت 

پارکنگ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے 311 پر کال کریں یا www.brampton.ca مالحظہ کریں سٹی ہر سال 

 14 دن تک، فی الئسنس پلیٹ، پوری رات کے لیے اور تین گھنٹے کی زیادہ سے زیادہ

کی پابندیوں کے ساتھ پارکنگ کی چھوٹ دیتا ہے۔ سٹی متام شہریوں کی حفاظت کو تحفظ دینے کے 

لیے پارکنگ کی پابندیوں کا نفاذ کرتا ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے، کیونکہ غیر قانونی پارکنگ پیدل چلنے 

والوں اور گاڑیوں کے لیے حفاظت کے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ پارکنگ کی چھوٹ کے حوالے سے 

مزید معلومات کے لیے، www.brampton.ca/bylaws مالحظہ کریں   

برامپٹن 4 سے 17 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے پر لطف، چست اور تعلیمی 

انتخابات کے ساتھ کئی مختلف قسم کے سمر کیمپس کی پیشکش کرتا ہے۔ پروگرام 

اسپرنگ اینڈ سمر 2018 ریکریئیشن گائیڈ میں درج شدہ ہیں۔ کسی بھی تفریحی 

سنٹر سے اپنے لیے نقل حاصل کریں یا www.brampton.ca/recreation پر آن الئین 

دیکھیں۔  

برامپٹن وزیٹر گائیڈ اب دستیاب ہے! 
یہ انتہائی متوقع گائیڈ ان چیزوں کو دریافت کرنے کے بہت سارے انتخابات فراہم کرتی ہے، جو ہامرا 

شہر سیاحوں اور رہائشیوں، دونوں کو پیشکش کرتا ہے۔ کاغذی نقل کے طور پر دستیاب یہ گائیڈ پورے 

GTA کے اندر سیاحوں کے ٹھہرنے کی کئی جگہوں اور ان سے بھی آگے، برامپٹن کے سیاحتی مقامات، 

میونسپل سہولت گاہوں اور ساتھ ہی آن الئن www.brampton.ca پر دستیاب ہے 

اس رہنام میں کھانے کے شوقین افراد سے فلموں کے دیوانے افراد سے لے کر فنون سے محبت کرنے والے 

اور تاریخ کو جاننے کے متوالے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ اس میں کھیلوں کے حوالے سے 

اور جوش تالش کرنے والوں کے لیے ہامرے زبردست اور متنوع شہر میں ہونے والی رسگرمیوں کے متعلق 

بھی معلومات موجود ہے۔

  تیار رہیں   
کسی ہنگامی حالت کی صورت میں، آپ کو اپنا گھر خالی کرنے یا کا کہا جا سکتا ہے یا آپ کو زیادہ 

وقت کے لیے اپنے گھر میں محدود رہنا پڑ سکتا ہے۔ ان حاالت میں، آپ کو اپنے آپ اور اپنے خاندان 

کو کم از کم 72 گھنٹوں کے لیے خود کفیل رہنے کے لیے کافی چیزوں کے ساتھ ہنگامی حاالت کی 

تیاری کی ایک کٹ کی رضورت پڑے گی۔ اس کی چابی کو آپ نے کسی آسان اور قابل رسائی جگہ پر 

کسی بیک پیک یا پہیے والے سوٹ کیس میں رکھنا ہے۔ ہنگامی حاالت کی کٹ کو پیک کرنے کے لیے 

اشیاء کی فہرست کے لیے www.brampton.ca مالحظہ کریں، 

آپ کی جائیداد پر موجود درختوں اور   •

 جھاڑیوں کو بہت  زیادہ بڑھنے سے روکنے

کے لیے شاخ تراشی کی جانی چاہیے  

اپنی گھاس کو 20 سنٹی میٹر )8 انچ( یا کم   •

تک کاٹ کر رکھیں

کھڑے پانی کو اپنی جائیداد سے نکالیں  • 

)جو اکرث اُتھلے حوض، بالٹیوں وغیرہ   

میں جمع ہو جاتا ہے(   

نقصان زدہ یا جزوری طور پر  • 

کام کرنے والی چیزوں یا ملبے کو   

اپنی جائیداد پر مت رکھیں  

www.brampton.ca/bylaws مالحظہ کریں 

ایک اچھے ہمسائے بنیں اور اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کریں

نیو کمر بس ٹوئر
برامپٹن کے نئے رہائشیوں کو شہر کی سہولیات، خدمات اور تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کے 

لیے ان گرمیوں میں خاندان دوست مفت بس ٹوئر میں رشکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تین 

گھنٹے کے اس ٹوئر کے دوران، رشاکے تفریحی مواقع کے بارے میں جاننے کے لیے ایک کمیونٹی 

سنٹر کا دورہ کریں گے، بڑی تعداد میں دستیاب وسائل کے بارے میں جاننے کے لیے ایک برامپٹن 

الئربیری کا دورہ کریں گے اور سٹی کے ٹرانزٹ میپ، PRESTO فیرئ کارڈز اور مزید کے بارے میں 

جاننے کے لیے ایک برامپٹن ٹرانزٹ بس کی سواری کریں گے۔

ٹوئر معلوماتی اور تفریحی ہیں، جن کے دوران حاالت کو تعلیمی اور پرلطف رکھنے کے لیے 

راستے میں کوئز اور انعامات رکھے جائیں گے۔ مزید معلومات کے لیے، برامپٹں الئربیری سے 

905.793.4636 پر رابطہ کریں یا برامپٹن الئربیری کی کسی شاخ میں ترشیف الئیں۔


