
کمیونٹیاپ ڈیٹ

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

تقریبات
 خزاں/رسما

2017

سٹی کونسل کی میٹنگز ہر بدھ کو صبح 9:30 پر ہوتی ہیں۔ مزید تفصیالت کے لیے، brampton.ca مالحظہ فرمائیں۔
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میرئ کا پیغام
برامپٹن کینیڈا کا 9واں بڑا اور تیز ترین رفتار سے بڑھنے واال دورسا شہر ہے۔ 
ہامری آبادی اونٹاریو کی نوجوان ترین، متنوع ترین اور متحرک آبادیوں میں 

سے ایک ہے۔

ریرئسن یونیورسٹی اور شیریڈن کالج نے برامپٹن میں ایک پرجوش، منفرد 
کیمپس النے کے لیے صوبے کو درخواست دی ہوئی ہے۔  یونیورسٹی کا حصول 
آسان نہیں تھا لیکن اب متام متعلقہ معاشی اور سامجی فوائد، جو ہامرے سٹی 

اور شہریوں کی ترجیح رہے ہیں، پہنچ کے اندر ہیں۔ 

آپ کے منتخب شدہ منائندے اور عملہ برامپٹن کو حقیقی طور پر کچھ غیر 
معمولی دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اپنی یونیورسٹی میں تاریخی رسمایہ کاری کے پابند ہو کر، ہم اپنے 

رہائشیوں، اپنے کاروباروں اور اپنے نوجوانوں کے لیے ایک روشن مستقبل کو یقینی بنا رہے ہیں۔

لنڈا جیفری

نومرب
گریٹ پمکن پارٹی

بدھ، 1 نومرب
گارڈن اسکوائر 

 ریممربینس ڈے

پریڈ/رسوس  

ہفتہ، 11 نومرب
کین ولینز اسکوائر 

ٹری الئیٹنگ 

جمعہ، 17 نومرب
کین ولینز اسکوائر

کرسمس مارکیٹ 

17 - 19 نومرب
ڈأون ٹأون برامپٹن 

سینٹا کالز پریڈ

ہفتہ، 18 نومرب
ڈأون ٹأون برامپٹن

دسمرب
نیو ایرئز ایوو 

اتوار، 31 دسمرب
ڈأون ٹأون برامپٹن

2018 جنوری

نیو ایرئز ایوو لیوی 
تاریخ، مقام کا اعالن بعد میں کیا جائے گا

 ایلین ُمورے

 عالقائی کونسلر

وارڈز 1 اور 5

 گرانٹ گبسن

 عالقائی کونسلر

وارڈز 1 اور 5

ایٹوبیکوک کریک رور واک؛ یونیورسٹی کی تجویز؛ پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن: ان 
متام پراجیکٹس میں سے ہر ایک برامپٹن اور ڈأون ٹأون کو بلندی کے ایک نئے درجے پر 
لے جانے کے لیے تیار ہے۔ ہم ان رہائشیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو اپنے شہر 
کی شکل اور نظریے میں متعامل اور اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ آپ کی جوابی رائے 

سے زبردست چیزیں ہو رہی ہیں۔ سال 2031 اور اس کے بعد تک ہامرے انفراسٹرکچر کو 
 CAO فائدہ دینے کے لیے بہرتیاں زیر عمل ہیں۔ ہامری کونسل کی رہنامئی اور ہامرے

ہیری شلینگ اور ہامرے شہر کی کامیابی کے لیے ان کی جانب سے وقف شدہ پیشہ 
ورانہ ماہرین پر مشتمل بنائی گئی ٹیم کی قیادت میں یہ پراجیکٹس حقیقت کے قریب 
ہو گئے ہیں۔ ایک ساتھ مل کر ہم ایک ایسا برامپٹن بنا رہے ہیں، جسے گھر کہنے میں 

ہم سب فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم شہر کی پالننگ اینڈ ڈیولپمنٹ رسوسز کمیٹی کے 
چیرئ اور وائس چیرئ کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برامپٹن کو 
نہ رصف موجودہ انفراسٹرکچر اور پروگراموں میں خالء کو درست کرنے بلکہ مستقبل کے 
لیے بڑی منصوبہ بندی کرنے کے لیے موقع کو حاصل کرنے کی رضورت تھی۔   ہم ایسے 

پروگراموں میں رسمایہ کاری کرنے کے مواقع کو استعامل کر رہے ہیں جو ہامرے عالقوں 
کو فائدہ پہنچاتے ہوں اور نجی شعبے میں اشرتاک اور رقم کی رسمایہ کاری کے لیے 

پرکشش ہوں۔ جب ہم ایک شہر کے طور پر بولتے ہیں کہ برامپٹن "مستقبل کے لیے تیار" 
ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔  21 جون کو کونسل نے ہامرے شہریوں کی 

مدد سے فروغ کردہ  پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن منظور کیا۔  ہم حتمی دستاویز 
کے بارے میں پرجوش ہیں اور ہر کسی کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیں گے کہ وہ اس پر 

نظرثانی کرنے کے لیے www.brampton.ca پر جا کر سٹی کی ویب سائیٹ مالحظہ کرنے 
کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ اس کے عالوہ، مختلف اوپن ہأوسز کے ذریعے، آن الئین یا 
ہامرے دفرت کے ذریعے برامپٹن کے متعلق اپنا نظریہ شیرئ کرنا جاری رکھنے کے لیے آپ 

کی حوصلہ کرنا چاہیں گے۔

گرانٹ اور ایلینے     

 ایلین مورے

905.874.2601 

elaine.moore@brampton.ca

وارڈز 1 اور 5 کانسٹیچوئنسی اسسٹنٹس:

 سنڈی ٹیٹ

905.874.3619 

cindy.tate@brampton.ca

 گرانٹ گبسن

905.874.2605 

grant.gibson@brampton.ca

 دانی جاندو

905.874.5946 

dani.jandu@brampton.ca

 )CO(کاربن مونو آکسائیڈ 

– خطرے کو کم کریں 

گھر یا گیراج کے اندر کبھی بھی باربیکیوز یا پروپین کُکرز یا   •
ہیٹرز استعامل نہ کریں۔

گاڑی کو کبھی بھی گراج کے اندر گرم نہ کریں۔  •

اپنے آتش دان اور چمنی کو ساالنہ بنیادوں پر کسی سند   •
یافتہ پیشہ ور ماہر سے صاف کروائیں۔

اپنے آتش دان کے فلٹر کو باقاعدگی سے تبدیل کریں۔  •

سونے کی ہر جگہ پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ایک کام کرنے   •
واال االرم لگائیں۔

سائیڈ واک نہ کہ سالئیڈ واک

برف کو فورا صاف کر کے سائیڈ واکس کو سب کے لیے محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کونے والے کسی گھر میں 

ہیں، تو سامنے اور سائیڈ سے صاف کریں۔ اگر آپ کو برفباری کے بعد کے دن پر اپنی گلی میں غیر صاف 

شدہ سائیڈ واکس نظر آئیں، تو سٹی کو اطالع دینے کے لیے 311 کو کال کریں۔  

@BramWards_1and5                              Wards 1 & 5, City of Brampton   



رصف کم حد والی آتش بازیاں، جو جالئے جانے پر 3 میٹر (10 فٹ) سے کم 

دور جاری ہیں، اجازت شدہ ہیں۔ مثالوں میں فاؤنٹینز، ِویلز، گراؤنڈ اسپ�ز، 

اسپارکلرز شامل ہیں۔ دیگر �ام آتش بازیاں برامپٹن میں ممنوع ہیں اور سائیڈ 

واکس، اسکولوں، پارکس اور دیگر عوامی مقامات پر کسی قسم کی آتش بازیوں 

کی اجازت نہیں ہے۔

ڈأون ٹأوں اور اردگرد کے عالقوں میں پانی کے نالوں اور حفظان صحت کے پرانے نالوں کی تبدیلی اور/

یا بحالی کے لیے ریجن آف پیل کا ڈأون ٹأون کیپیٹل پراجیکٹ بہار 2018 میں رشوع ہو گا۔ اسے دیگر 

یوٹیلٹی اپ گریڈز کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ طوفانی نالے، ہائیڈرو، گیس اور ٹیلیکام۔ 

مجموعی پراجیکٹ ولیمز پارک وے سے ہیرلڈ اسٹریٹ اور سینٹر اسٹریٹ سے مک الفلن روڈ تک جاتا 

ہے۔ تعمیر کے پہلے مرحلے، جو 2018 کی بہار میں رشوع ہونا ہے، میں شامل ہیں:

مل اسٹریٹ اور اسکاٹ اسٹریٹ کے درمیان کوئین اسٹریٹ – پانی کا نیا نالہ    • 

اور حفظان صحت کے نالے کا نیا پلسرت   

نیلسن اسٹریٹ اور ویلنگٹن اسٹریٹ کے درمیان مین اسٹریٹ – پانی    • 

کا نیا نالہ اور حفظان صحت کا نالہ  

کوئین اسٹریٹ اور ویلنگٹن اسٹریٹ ایسٹ کے درمیان چیپل اسٹریٹ – پانی    • 

کا نیا نالہ اور حفظان صحت کا نالہ  

ایلزبتھ اسٹریٹ سأوتھ، میری اسٹریٹ )کوئین اسٹریٹ اور آرم اسٹرونگ اسٹریٹ کے درمیان( اور میپل   •

ایوینیو پر حفظان صحت کے نالے کا نیا پلسرت

موورے کریسینٹ – نیا پانی کا نالہ اور حفظان صحت کا نالہ  •

نیلسن اسٹریٹ کا جارج اسٹریٹ نارتھ  – حفظان صحت کا نیا نالہ  •

پراجیکٹ کے متعلق مزید معلومات کے لیے peelregion.ca/downtownbrampton پر جائیں یا 

simon.hopton@peelregion.ca پر ای میل کریں

طوفانی پانی کے انتظام کے لیے اقتصادی 
مطالعہ 

طوفانی پانی وہ پانی ہے جو ہامرے ندی، نالوں اور تیالبوں 
میں بارش یا پگھلتی ہوئی برف سے بہتا ہے۔ سٹی کے پاس 

اس طوفانی پانی کو منتظم کرنے کے لیے ایک بڑا نظام 
موجود ہے، جس سے سیالب اور کٹائی کے عمل کا خطرہ کم 

ہو جاتا ہے۔ 

دیگر کئی میونسپلٹیوں کی طرح، برامپٹن کی طوفانی پانی 
کے انتظام کی رضوریات بڑھ رہی ہیں، جیسا کہ ہامری 

آبادی بڑھ رہی ہے اور انفراسٹرکچر پرانا ہو رہا ہے۔ سٹی 
طوفانی پانی کے انتظام کی موجودہ اور مستقبل کی 
رضوریات اور اخراجات کا مطالعہ کر رہے اور اس اہم 

پروگرام میں جاری رسمایہ کاری کے لیے ادائیگی کے متبادل 
تالش کر رہا ہے۔ مزید جاننے اور اپنی رائے دینے کے لیے 

www.brampton.ca مالحظہ کریں۔

 سینیرئ اسنو
ریموول گرانٹ

کیا آپ ایک عمر رسیدہ یا مستقل 
معذوری کے حامل کوئی شخص ہیں؟ 

اگر ہاں، تو سٹی آپ کو اپنی برف صاف 
کرنے کے لیے کسی کی خدمات حاصل 
کرنے کے خرچ کو پورا کرنے میں مدد 
کر سکتا ہے۔ اگر آپ اہل ہوں، تو آپ 

کو بغیر کونوں والے الٹ کے لیے $200 
تک یا دو اطراف سائیڈ والکس )اگر شہر 

نے دونوں کو صاف نہ کیا ہو تو( کے 
ساتھ کونوں والے الٹ کے 300$ تک 
مل سکتے ہیں۔ درخواست دینے کے 

طریقے کے بارے میں مزید جاننے کے 
 www.brampton.ca/snowgrant لیے

مالحظہ کریں۔

 دیوالی یا نیو ایرئز ایو وکے لیے
آتش بازیاں استعامل کر رہے ہیں؟  

شہر کے بجٹ کو ترتیب دینے میں آپ کا کردار
 ہر سال سٹی ایسی ترجیحات، اہداف اور اقدامات کی شناخت کرتا ہے جو

وسائل کے اچھے استعامل کو یقینی بناتے ہیں۔ برامپٹن کے رہائشی کے طور پر، آپ 
کی رائے بجٹ کے پورے عمل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بجٹ پر بحث کی 

تاریخوں کے منتظر رہیں، جو brampton.ca پر پوسٹ کی جائیں گی۔  

بجٹ کا عمل کیا ہے؟ 

443 سینٹر اسٹریٹ کے بارے میں معلومات

25 جوالئی کو سپیریرئ کورٹ نے حکم دیا کہ 443 سنٹر اسٹریٹ نارتھ پر موجود 

غیر تکمیل شدہ گھر کو نومرب کے اختتام تک پوری طرح گرا دیا جانا چاہیے۔

گھر کا زیادہ تر حصہ ہٹا دیا جا چکا ہے اور رصف بنیاد باقی ہے۔ اس جگہ کے 

اردگرد لگائی گئی باڑ اس وقت تک لگی رہے گی جب تک گرائے جانے کا عمل 

مکمل نہ ہو جائے۔ اگر نومرب کے اختتام تک یہ کام مکمل نہ کیا گیا، تو سٹی اس 

عمل کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہے۔

اس کمیونٹی کو ایک تیار شدہ عالقے کے طور پر متعین کیا گیا ہے اور سٹی نے 

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اضافی قوانین نافذ کر دیے ہیں کہ نئی ہونی والی 

کسی قسم کی تعمیر کو اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ اس عالقے کے کردار کو 

برقرار اور محفوظ رکھے۔

کونسل کے اراکین بجٹ کے عمل کو بڑھانے کے لیے حکمت عملی کے مطابق ترجیحات کے حوالے سے سمت اور جوابی رائے فراہم کرتے ہیں   1    

بجٹ کمیٹی منصوبوں کی نظرثانی کرتی ہے اور کونسل کو  سفارشات فراہم کرتی ہے۔   2    

نظر ثانی میں رضوریات )جو کہ حکمت عملی کے مطابق ترجیحات، اخراجات اور عوامی رائے کے ساتھ ہموار ہوتی ہیں( کی نظرثانی اور رپورٹ بندی شامل ہے   3    

کونسل سفارشات پر نظرثانی کرتی ہے اور بجٹ کو منظور کرتی ہے  4 
  

 سٹی نے
 یونیورسٹی میں

رسمایہ کاری کا عزم 
کیا

سٹی آف برامپٹن ڈأون ٹأون برامپٹن 

میں یونیورسٹی کی ایک نئی سہولت 

گاہ اور تعلیم، جدت اور اشرتاک کے 

ایک مرکز کے لیے رسمایہ کاری کی 

ایک حکمت عملی پر پرعزم ہے۔ ایک 

بعد از ثانوی سہوت گاہ پر 10 سال 

کے عرصے میں 50M$ لگائے جائیں 

گے اور کمیونٹی کے مشرتکہ استعامل 

کی ایک ایسی جگہ میں 100M$ تک 

لگائے جائیں گے، جن میں یونیورسٹی 

کے قریب ایک نئی مرکزی الئربیری 

اور انٹرنرپرینیوئرل اور ثقافتی جگہ 

شامل ہو سکتی ہے۔ وقت، فنڈنگ کی 

قسم اور فنڈنگ کے ذرائع کے متعلق 

مخصوص فیصلے بعد میں کیے جائیں 

گے۔ ریرئسن یونیورسٹی اور شیریڈن 

کالج خزاں 2017 میں صوبے کو اپنی 

حتمی درخواستیں جمع کروائیں گے اور 

صوبہ ممکنہ طور پر سال کے آخر میں 

تفصیالت کا اعالن کر دے گا۔  

ایکٹو اسسٹ فی اسسٹینس پروگرام
ایکٹو اسسٹ فیس میں رعایت کا ایک پروگرام ہے، جسے برامپٹن میں کم آمدنی 

والے خاندانوں اور افراد کو تفریحی پروگراموں میں رشکت کرنے میں مدد کرنے کے 

لیے بنایا گیا ہے۔ یہ معاونت یر 12 مہینے کے عرصے میں 275$/شخص کے حساب 

سے آپ کے اکأونٹ میں کریڈٹ کی صورت میں فراہم کی جاتی ہے۔ رازداری 

ہمیشہ برقرار رکھی جاتی ہے۔

درخواست دینے کے لیے، ایکٹو اسسٹ اپلیکیشن فارم بھریں )آن الئین یا کسی بھی 

تفریحی سینٹر پر دستیاب ہے(۔ 

درخواست کنندگان کو رہائش کا ثبوت، پورے خاندان کی کل آمدنی کا ثبوت اور 

درخواست میں بیان کردہ متام منحرص لوگوں کی قانونی ذمہ داری کا ثبوت فراہم 

کرنا پڑے گا۔ قابل قبول حامیتی دستاویزات کی ایک فہرست ایکٹو اسسٹ کے 

ویب پیج اور درخواست کے فارم پر دستیاب ہے۔
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

.brampton.ca/recreation  activeassist@brampton.ca  905.874.2313

حفاظتی مشورے:

آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی کا کوئی برتن   •

یا پانی سے بھری کوئی حوض الئین قریب دستیاب 

رکھیں

اسپارکل کے عالوہ کبھی بھی کوئی آتش بازی اپنے   •

ہاتھ میں نہ جالئیں یا پکڑیں

اسپارکلرز استع�ل کرنے کے بعد، انہیں پھینکنے   •

سے پہلے پوری طرح ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کے 

کسی برتن میں ڈالیں

فال/ونٹر ریکریئیشن گائیڈ 

برامپٹن کی فال اینڈ ونٹر ریکریئیشن گائیڈ اب 
دستیاب ہے! کسی بھی ریکریئیشن سینٹر سے 
ایک حاصل کریں یا آن الئین مالحظہ کریں۔ 

www.brampton.ca/recreationsearch پر جا 
کر پروگرامز تالش کریں اور اپنی ذاتی تفریحی 

رہنام تیار کریں۔

ڈأون ٹأون برامپٹن کیپیٹل پراجیکٹ اپ ڈیٹ 



رصف کم حد والی آتش بازیاں، جو جالئے جانے پر 3 میٹر (10 فٹ) سے کم 

دور جاری ہیں، اجازت شدہ ہیں۔ مثالوں میں فاؤنٹینز، ِویلز، گراؤنڈ اسپ�ز، 

اسپارکلرز شامل ہیں۔ دیگر �ام آتش بازیاں برامپٹن میں ممنوع ہیں اور سائیڈ 

واکس، اسکولوں، پارکس اور دیگر عوامی مقامات پر کسی قسم کی آتش بازیوں 

کی اجازت نہیں ہے۔

ڈأون ٹأوں اور اردگرد کے عالقوں میں پانی کے نالوں اور حفظان صحت کے پرانے نالوں کی تبدیلی اور/

یا بحالی کے لیے ریجن آف پیل کا ڈأون ٹأون کیپیٹل پراجیکٹ بہار 2018 میں رشوع ہو گا۔ اسے دیگر 

یوٹیلٹی اپ گریڈز کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ طوفانی نالے، ہائیڈرو، گیس اور ٹیلیکام۔ 

مجموعی پراجیکٹ ولیمز پارک وے سے ہیرلڈ اسٹریٹ اور سینٹر اسٹریٹ سے مک الفلن روڈ تک جاتا 

ہے۔ تعمیر کے پہلے مرحلے، جو 2018 کی بہار میں رشوع ہونا ہے، میں شامل ہیں:

مل اسٹریٹ اور اسکاٹ اسٹریٹ کے درمیان کوئین اسٹریٹ – پانی کا نیا نالہ    • 

اور حفظان صحت کے نالے کا نیا پلسرت   

نیلسن اسٹریٹ اور ویلنگٹن اسٹریٹ کے درمیان مین اسٹریٹ – پانی    • 

کا نیا نالہ اور حفظان صحت کا نالہ  

کوئین اسٹریٹ اور ویلنگٹن اسٹریٹ ایسٹ کے درمیان چیپل اسٹریٹ – پانی    • 

کا نیا نالہ اور حفظان صحت کا نالہ  

ایلزبتھ اسٹریٹ سأوتھ، میری اسٹریٹ )کوئین اسٹریٹ اور آرم اسٹرونگ اسٹریٹ کے درمیان( اور میپل   •

ایوینیو پر حفظان صحت کے نالے کا نیا پلسرت

موورے کریسینٹ – نیا پانی کا نالہ اور حفظان صحت کا نالہ  •

نیلسن اسٹریٹ کا جارج اسٹریٹ نارتھ  – حفظان صحت کا نیا نالہ  •

پراجیکٹ کے متعلق مزید معلومات کے لیے peelregion.ca/downtownbrampton پر جائیں یا 

simon.hopton@peelregion.ca پر ای میل کریں

طوفانی پانی کے انتظام کے لیے اقتصادی 
مطالعہ 

طوفانی پانی وہ پانی ہے جو ہامرے ندی، نالوں اور تیالبوں 
میں بارش یا پگھلتی ہوئی برف سے بہتا ہے۔ سٹی کے پاس 

اس طوفانی پانی کو منتظم کرنے کے لیے ایک بڑا نظام 
موجود ہے، جس سے سیالب اور کٹائی کے عمل کا خطرہ کم 

ہو جاتا ہے۔ 

دیگر کئی میونسپلٹیوں کی طرح، برامپٹن کی طوفانی پانی 
کے انتظام کی رضوریات بڑھ رہی ہیں، جیسا کہ ہامری 

آبادی بڑھ رہی ہے اور انفراسٹرکچر پرانا ہو رہا ہے۔ سٹی 
طوفانی پانی کے انتظام کی موجودہ اور مستقبل کی 
رضوریات اور اخراجات کا مطالعہ کر رہے اور اس اہم 

پروگرام میں جاری رسمایہ کاری کے لیے ادائیگی کے متبادل 
تالش کر رہا ہے۔ مزید جاننے اور اپنی رائے دینے کے لیے 

www.brampton.ca مالحظہ کریں۔

 سینیرئ اسنو
ریموول گرانٹ

کیا آپ ایک عمر رسیدہ یا مستقل 
معذوری کے حامل کوئی شخص ہیں؟ 

اگر ہاں، تو سٹی آپ کو اپنی برف صاف 
کرنے کے لیے کسی کی خدمات حاصل 
کرنے کے خرچ کو پورا کرنے میں مدد 
کر سکتا ہے۔ اگر آپ اہل ہوں، تو آپ 

کو بغیر کونوں والے الٹ کے لیے $200 
تک یا دو اطراف سائیڈ والکس )اگر شہر 

نے دونوں کو صاف نہ کیا ہو تو( کے 
ساتھ کونوں والے الٹ کے 300$ تک 
مل سکتے ہیں۔ درخواست دینے کے 

طریقے کے بارے میں مزید جاننے کے 
 www.brampton.ca/snowgrant لیے

مالحظہ کریں۔

 دیوالی یا نیو ایرئز ایو وکے لیے
آتش بازیاں استعامل کر رہے ہیں؟  

شہر کے بجٹ کو ترتیب دینے میں آپ کا کردار
 ہر سال سٹی ایسی ترجیحات، اہداف اور اقدامات کی شناخت کرتا ہے جو

وسائل کے اچھے استعامل کو یقینی بناتے ہیں۔ برامپٹن کے رہائشی کے طور پر، آپ 
کی رائے بجٹ کے پورے عمل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بجٹ پر بحث کی 

تاریخوں کے منتظر رہیں، جو brampton.ca پر پوسٹ کی جائیں گی۔  

بجٹ کا عمل کیا ہے؟ 

443 سینٹر اسٹریٹ کے بارے میں معلومات

25 جوالئی کو سپیریرئ کورٹ نے حکم دیا کہ 443 سنٹر اسٹریٹ نارتھ پر موجود 

غیر تکمیل شدہ گھر کو نومرب کے اختتام تک پوری طرح گرا دیا جانا چاہیے۔

گھر کا زیادہ تر حصہ ہٹا دیا جا چکا ہے اور رصف بنیاد باقی ہے۔ اس جگہ کے 

اردگرد لگائی گئی باڑ اس وقت تک لگی رہے گی جب تک گرائے جانے کا عمل 

مکمل نہ ہو جائے۔ اگر نومرب کے اختتام تک یہ کام مکمل نہ کیا گیا، تو سٹی اس 

عمل کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہے۔

اس کمیونٹی کو ایک تیار شدہ عالقے کے طور پر متعین کیا گیا ہے اور سٹی نے 

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اضافی قوانین نافذ کر دیے ہیں کہ نئی ہونی والی 

کسی قسم کی تعمیر کو اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ اس عالقے کے کردار کو 

برقرار اور محفوظ رکھے۔

کونسل کے اراکین بجٹ کے عمل کو بڑھانے کے لیے حکمت عملی کے مطابق ترجیحات کے حوالے سے سمت اور جوابی رائے فراہم کرتے ہیں   1    

بجٹ کمیٹی منصوبوں کی نظرثانی کرتی ہے اور کونسل کو  سفارشات فراہم کرتی ہے۔   2    

نظر ثانی میں رضوریات )جو کہ حکمت عملی کے مطابق ترجیحات، اخراجات اور عوامی رائے کے ساتھ ہموار ہوتی ہیں( کی نظرثانی اور رپورٹ بندی شامل ہے   3    

کونسل سفارشات پر نظرثانی کرتی ہے اور بجٹ کو منظور کرتی ہے  4 
  

 سٹی نے
 یونیورسٹی میں

رسمایہ کاری کا عزم 
کیا

سٹی آف برامپٹن ڈأون ٹأون برامپٹن 

میں یونیورسٹی کی ایک نئی سہولت 

گاہ اور تعلیم، جدت اور اشرتاک کے 

ایک مرکز کے لیے رسمایہ کاری کی 

ایک حکمت عملی پر پرعزم ہے۔ ایک 

بعد از ثانوی سہوت گاہ پر 10 سال 

کے عرصے میں 50M$ لگائے جائیں 

گے اور کمیونٹی کے مشرتکہ استعامل 

کی ایک ایسی جگہ میں 100M$ تک 

لگائے جائیں گے، جن میں یونیورسٹی 

کے قریب ایک نئی مرکزی الئربیری 

اور انٹرنرپرینیوئرل اور ثقافتی جگہ 

شامل ہو سکتی ہے۔ وقت، فنڈنگ کی 

قسم اور فنڈنگ کے ذرائع کے متعلق 

مخصوص فیصلے بعد میں کیے جائیں 

گے۔ ریرئسن یونیورسٹی اور شیریڈن 

کالج خزاں 2017 میں صوبے کو اپنی 

حتمی درخواستیں جمع کروائیں گے اور 

صوبہ ممکنہ طور پر سال کے آخر میں 

تفصیالت کا اعالن کر دے گا۔  

ایکٹو اسسٹ فی اسسٹینس پروگرام
ایکٹو اسسٹ فیس میں رعایت کا ایک پروگرام ہے، جسے برامپٹن میں کم آمدنی 

والے خاندانوں اور افراد کو تفریحی پروگراموں میں رشکت کرنے میں مدد کرنے کے 

لیے بنایا گیا ہے۔ یہ معاونت یر 12 مہینے کے عرصے میں 275$/شخص کے حساب 

سے آپ کے اکأونٹ میں کریڈٹ کی صورت میں فراہم کی جاتی ہے۔ رازداری 

ہمیشہ برقرار رکھی جاتی ہے۔

درخواست دینے کے لیے، ایکٹو اسسٹ اپلیکیشن فارم بھریں )آن الئین یا کسی بھی 

تفریحی سینٹر پر دستیاب ہے(۔ 

درخواست کنندگان کو رہائش کا ثبوت، پورے خاندان کی کل آمدنی کا ثبوت اور 

درخواست میں بیان کردہ متام منحرص لوگوں کی قانونی ذمہ داری کا ثبوت فراہم 

کرنا پڑے گا۔ قابل قبول حامیتی دستاویزات کی ایک فہرست ایکٹو اسسٹ کے 

ویب پیج اور درخواست کے فارم پر دستیاب ہے۔
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

.brampton.ca/recreation  activeassist@brampton.ca  905.874.2313

حفاظتی مشورے:

آتش بازیوں کو بجھانے کے لیے پانی کا کوئی برتن   •

یا پانی سے بھری کوئی حوض الئین قریب دستیاب 

رکھیں

اسپارکل کے عالوہ کبھی بھی کوئی آتش بازی اپنے   •

ہاتھ میں نہ جالئیں یا پکڑیں

اسپارکلرز استع�ل کرنے کے بعد، انہیں پھینکنے   •

سے پہلے پوری طرح ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کے 

کسی برتن میں ڈالیں

فال/ونٹر ریکریئیشن گائیڈ 

برامپٹن کی فال اینڈ ونٹر ریکریئیشن گائیڈ اب 
دستیاب ہے! کسی بھی ریکریئیشن سینٹر سے 
ایک حاصل کریں یا آن الئین مالحظہ کریں۔ 

www.brampton.ca/recreationsearch پر جا 
کر پروگرامز تالش کریں اور اپنی ذاتی تفریحی 

رہنام تیار کریں۔

ڈأون ٹأون برامپٹن کیپیٹل پراجیکٹ اپ ڈیٹ 



کمیونٹیاپ ڈیٹ

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

تقریبات
 خزاں/رسما

2017

سٹی کونسل کی میٹنگز ہر بدھ کو صبح 9:30 پر ہوتی ہیں۔ مزید تفصیالت کے لیے، brampton.ca مالحظہ فرمائیں۔

17
-0
64
0

میرئ کا پیغام
برامپٹن کینیڈا کا 9واں بڑا اور تیز ترین رفتار سے بڑھنے واال دورسا شہر ہے۔ 
ہامری آبادی اونٹاریو کی نوجوان ترین، متنوع ترین اور متحرک آبادیوں میں 

سے ایک ہے۔

ریرئسن یونیورسٹی اور شیریڈن کالج نے برامپٹن میں ایک پرجوش، منفرد 
کیمپس النے کے لیے صوبے کو درخواست دی ہوئی ہے۔  یونیورسٹی کا حصول 
آسان نہیں تھا لیکن اب متام متعلقہ معاشی اور سامجی فوائد، جو ہامرے سٹی 

اور شہریوں کی ترجیح رہے ہیں، پہنچ کے اندر ہیں۔ 

آپ کے منتخب شدہ منائندے اور عملہ برامپٹن کو حقیقی طور پر کچھ غیر 
معمولی دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اپنی یونیورسٹی میں تاریخی رسمایہ کاری کے پابند ہو کر، ہم اپنے 

رہائشیوں، اپنے کاروباروں اور اپنے نوجوانوں کے لیے ایک روشن مستقبل کو یقینی بنا رہے ہیں۔

لنڈا جیفری

نومرب
گریٹ پمکن پارٹی

بدھ، 1 نومرب
گارڈن اسکوائر 

 ریممربینس ڈے

پریڈ/رسوس  

ہفتہ، 11 نومرب
کین ولینز اسکوائر 

ٹری الئیٹنگ 

جمعہ، 17 نومرب
کین ولینز اسکوائر

کرسمس مارکیٹ 

17 - 19 نومرب
ڈأون ٹأون برامپٹن 

سینٹا کالز پریڈ

ہفتہ، 18 نومرب
ڈأون ٹأون برامپٹن

دسمرب
نیو ایرئز ایوو 

اتوار، 31 دسمرب
ڈأون ٹأون برامپٹن

2018 جنوری

نیو ایرئز ایوو لیوی 
تاریخ، مقام کا اعالن بعد میں کیا جائے گا

 ایلین ُمورے

 عالقائی کونسلر

وارڈز 1 اور 5

 گرانٹ گبسن

 عالقائی کونسلر

وارڈز 1 اور 5

ایٹوبیکوک کریک رور واک؛ یونیورسٹی کی تجویز؛ پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن: ان 
متام پراجیکٹس میں سے ہر ایک برامپٹن اور ڈأون ٹأون کو بلندی کے ایک نئے درجے پر 
لے جانے کے لیے تیار ہے۔ ہم ان رہائشیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو اپنے شہر 
کی شکل اور نظریے میں متعامل اور اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ آپ کی جوابی رائے 

سے زبردست چیزیں ہو رہی ہیں۔ سال 2031 اور اس کے بعد تک ہامرے انفراسٹرکچر کو 
 CAO فائدہ دینے کے لیے بہرتیاں زیر عمل ہیں۔ ہامری کونسل کی رہنامئی اور ہامرے

ہیری شلینگ اور ہامرے شہر کی کامیابی کے لیے ان کی جانب سے وقف شدہ پیشہ 
ورانہ ماہرین پر مشتمل بنائی گئی ٹیم کی قیادت میں یہ پراجیکٹس حقیقت کے قریب 
ہو گئے ہیں۔ ایک ساتھ مل کر ہم ایک ایسا برامپٹن بنا رہے ہیں، جسے گھر کہنے میں 

ہم سب فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم شہر کی پالننگ اینڈ ڈیولپمنٹ رسوسز کمیٹی کے 
چیرئ اور وائس چیرئ کے طور پر خدمات انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برامپٹن کو 
نہ رصف موجودہ انفراسٹرکچر اور پروگراموں میں خالء کو درست کرنے بلکہ مستقبل کے 
لیے بڑی منصوبہ بندی کرنے کے لیے موقع کو حاصل کرنے کی رضورت تھی۔   ہم ایسے 

پروگراموں میں رسمایہ کاری کرنے کے مواقع کو استعامل کر رہے ہیں جو ہامرے عالقوں 
کو فائدہ پہنچاتے ہوں اور نجی شعبے میں اشرتاک اور رقم کی رسمایہ کاری کے لیے 

پرکشش ہوں۔ جب ہم ایک شہر کے طور پر بولتے ہیں کہ برامپٹن "مستقبل کے لیے تیار" 
ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔  21 جون کو کونسل نے ہامرے شہریوں کی 

مدد سے فروغ کردہ  پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن منظور کیا۔  ہم حتمی دستاویز 
کے بارے میں پرجوش ہیں اور ہر کسی کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیں گے کہ وہ اس پر 

نظرثانی کرنے کے لیے www.brampton.ca پر جا کر سٹی کی ویب سائیٹ مالحظہ کرنے 
کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں۔ اس کے عالوہ، مختلف اوپن ہأوسز کے ذریعے، آن الئین یا 
ہامرے دفرت کے ذریعے برامپٹن کے متعلق اپنا نظریہ شیرئ کرنا جاری رکھنے کے لیے آپ 

کی حوصلہ کرنا چاہیں گے۔

گرانٹ اور ایلینے     

 ایلین مورے

905.874.2601 

elaine.moore@brampton.ca

وارڈز 1 اور 5 کانسٹیچوئنسی اسسٹنٹس:

 سنڈی ٹیٹ

905.874.3619 

cindy.tate@brampton.ca

 گرانٹ گبسن

905.874.2605 

grant.gibson@brampton.ca

 دانی جاندو

905.874.5946 

dani.jandu@brampton.ca

 )CO(کاربن مونو آکسائیڈ 

– خطرے کو کم کریں 

گھر یا گیراج کے اندر کبھی بھی باربیکیوز یا پروپین کُکرز یا   •
ہیٹرز استعامل نہ کریں۔

گاڑی کو کبھی بھی گراج کے اندر گرم نہ کریں۔  •

اپنے آتش دان اور چمنی کو ساالنہ بنیادوں پر کسی سند   •
یافتہ پیشہ ور ماہر سے صاف کروائیں۔

اپنے آتش دان کے فلٹر کو باقاعدگی سے تبدیل کریں۔  •

سونے کی ہر جگہ پر کاربن ڈائی آکسائیڈ کا ایک کام کرنے   •
واال االرم لگائیں۔

سائیڈ واک نہ کہ سالئیڈ واک

برف کو فورا صاف کر کے سائیڈ واکس کو سب کے لیے محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کونے والے کسی گھر میں 

ہیں، تو سامنے اور سائیڈ سے صاف کریں۔ اگر آپ کو برفباری کے بعد کے دن پر اپنی گلی میں غیر صاف 

شدہ سائیڈ واکس نظر آئیں، تو سٹی کو اطالع دینے کے لیے 311 کو کال کریں۔  

@BramWards_1and5                              Wards 1 & 5, City of Brampton   


