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میرئ کا پیغامکمیونٹیاپ ڈیٹ
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

مائیکل پلیسچی

905.874.2661

michael.palleschi@brampton.ca

کانسٹیچوئنسی اسسٹنٹس:

جولی لوزنسکی

905.874.2602

julie.lozinski@brampton.ca

ڈٔو وہلینز

905.874.2606

doug.whillans@brampton.ca

برائن جانسٹن

905.874.5910 

brian.johnston@brampton.ca

 DougWhillans@  COBMPalleschi@ 

Councillor Michael Palleschi     Councillor Whillans 

وارڈز 2 اور 6 کمیونٹی نیوز لیٹر کے فال اینڈ ونٹر ایڈیشن میں خوش آمدید۔   ہمیں 

آپ کے ساتھ برامپٹن میں آنے والے کچھ نئے پرجوش اقدامات، آنے والے موسم کے لیے 

خاندان کی حفاظت کے متعلق اہم مشورے اور ایسے پروگرام، جو آپ کے خاندان کے ہر 

فرد کو فائدہ پہنچائیں گے یا تفریح دیں گے، کے بارے میں معلومات شیرئ کرنے کا یہ 

موقع حاصل ہونے پر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔

پچھلے کچھ مہینوں میں، کئی زبردست پراجیکٹس کا اعالن کیا گیا ہے۔  کئی سالوں کی 

وکالت، جاں فشانی اور غیر متزلزل ثابت قدمی کے بعد، برامپٹن کو نئی یونیورسٹی کے 

لیے فنڈنگ وصول کرنے والی اونٹاریو کی دو میونسپلٹیوں میں سے ایک کے طور پر نامزد 

کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت برامپٹن کے ملبے عرصے سے موجود ہدف کو ایک حقیقت 

بنتا دیکھنے کے لیے 90$ ملین تک رقم فراہم کرے گی۔  برامپٹن کی نئی یونیورسٹی کے 

حوالے سے ایک اپ ڈیٹ اس نیوز لیٹر میں موجود ہے۔

برامپٹن کی ڈأون ٹأون کور ہمیشہ ہامرے شہر کا "دل" رہا ہے۔ سال ہا سال، کونسل 

نے اس تاریخی عالقے کے پوری کمیونٹی میں منفرد کردار کو برقرار رکھنے کے لیے 

اسے دلکش اور بہرت بنانے کے لیے بڑی رسمایہ کاریاں کی ہیں۔  اس سال، کونسل نے 

ڈأون ٹأون برامپٹن کو بدلنے کے لیے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے، جو اسے زیادہ 

پرکشش، راہگیروں اور بائی سائیکلوں کے لیے دوستانہ اور ماحولیاتی طور پر قابل 

استحکام بنائے گا۔ 

ہم سٹی کے دورسے بڑے پورے شہر کے لیے پارک میں وارڈ 6 کے پوری طرح قابل 
رسائی ایکٹیویٹی ہب کی تعمیر کے لیے انتہائی پرجوش ہیں۔ کریڈٹ ویو روڈ اور سینڈل 

ووڈ پارک وے کے کونے میں موجود، اس کی تکمیل 2018 کی بہار تک متوقع ہے 

آخر میں، بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے انفراسٹرکچر میں سٹی کی قیادت جاری ہے – 
برامپٹن GTA کی پہلی ایسی میونسپلٹی بن گیا ہے، جو شمسی توانائی سے چلنے والے 

ایک کار چارنگ اسٹیشن کی پیکش کرتا ہے۔ اس سال کی مئی میں، کونسل نے بیٹری کی 
حامل دس الیکٹرک بسوں کی خریداری کی منظوری دی؛ جو 2018 کی بہار تک خدمات 

انجام دینے کے لیے متوقع ہیں۔  برامپٹن زندگی بخش اینوائرمننٹل اسٹیورڈشپ کے حوالے 
سے اپنی عزم میں کارکردگی دکھانا جاری رکھا ہوا ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس نیوز لیٹر میں موجود آرٹیکلز سے لطف اندوز ہوں گے۔ 
ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ کو ہامرے شہر کے متعلق کچھ دلچسپ، کچھ مفید اور کوئی 
ایسی جدت پسند چیز ملے گی، جس سے آپ کو برامپٹن میں رہنے پر فخر محسوس ہو 

گا۔ 

ہامرے خاندانوں کی جانب سے آپ کے خاندانوں کے لیے ہم آپ کے لیے ایک پرلطف، 
محفوظ اور مزے سے بھرے چھٹیوں کے موسم کی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ 

نیک متنائیں،

مائیکل اور ڈؤگ

جگہ کا احرتام کریں 
جب آپ چھٹیوں کی خریداری یا اس موسم 
میں رسدیوں کی رسگرمیوں سے لطف اندوز 
ہونے کے لیے باہر نکلیں، تو معذور لوگوں 

کے لیے پارکنگ کی جگہ پر پارک کرنے یا اس 
کے کچھ حصے پر گاڑی چڑھانے سے گریز 

کریں۔ ان جگہوں کو ان لوگوں کے لیے خالی 
رکھنے میں مدد دیں، جنہیں ان کی حقیقت 

میں رضورت ہے۔  

فال/ونٹر ریکریئیشن گائیڈ 
فال اور ونٹر 18-2017 ریکریئیشن گائیڈ اب دستیاب ہے۔ 
کسی بھی تفریحی مرکز یا الئربیری یا سٹی ہال سے اپنے 

 لیے ایک عدد نقل حاصل کریں۔ 
آپ www.brampton.ca/recreation پر جا کر آن الئین 
گائیڈ دیکھ سکتے ہیں، پروگرامز تالش کر سکتے ہیں اور 

رجسٹر کر سکتے ہیں۔ 

– )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۔

ہامرے وارڈز میں اہم معامالت پر باقاعدگی سے ای-اپڈیٹس موصول 

کرنے کرنے کے لیے، www.brampton.ca پر آن الئین سائن اپ کریں 

)ممربز آف کونسل کا حصہ دیکھیں(



"رور ڈریو می ہیرئ" عوامی فن 

چرچ وائل کمیونٹی کی 200ویں برسی منانے کے لیے، یہ پراجیکٹ نہ رصف ایک 
زبردست سنگ میل کو مناتا ہے بلکہ برامپٹن کی ثقافت اور تاریخ کی پہچان کے طور 

پر، ہامرے شہر کے عوامی فن میں اضافہ کرتا ہے۔

آرٹ لیوکس کا "رور ڈریو می ہیرئ" سڈ مینرس پارک میں لگایا گیا ایک مجسمہ ہے۔ 
یہ پارک کے لیے ایک دروازے کے طور پر کام کرتا ہے اور چرچ وائل کمیونٹی کی 

ابتدائی بڑھوتری کی برصی منائندگی کرتا ہے۔ یہ منونہ جنوبی اونٹاریو میں ابتدائی 
کمیونٹیوں کے قیام میں دریأوں کی اہمیت کی عالمت ہے۔ آج چرچ وائل میں، دریا 

ابھی بھی رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے کشش کا ایک سبب ہے اور کمیونٹی کی 
زندگی کا اہم حصہ ہے۔ 

 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 

انٹرپرینیوئرل 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۔  

کوئی خیال یا ایسا مسئلہ ہے، جس پر 

آپ ہامری توجہ چاہتے ہیں؟ ہامرے 

ساتھ بات کریں۔ ہم آپ کی مدد کے لیے 

موجود ہیں۔

سیکنڈ یونٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹ
علیٰحدہ کردہ، جزوی طور پر علیٰحدہ کردہ اور ٹأون ہأوس رہائشوں میں سیکنڈ یونٹس بنانے کی 

اجازت ہے، جن پر زوننگ کے تقاضوں اور پابندیوں کی منظوری کا اطالق ہوتا ہے۔ جون میں، 

سٹی کونسل نے سیکنڈ یونٹ کی پالیسیوں کو زیادہ لچکدار اور زیادہ لوگوں کو رجسٹر کروانے 

میں حوصلہ افزائی فراہم کرنے کے لیے تبدیلیاں مںظور کی تھیں:

پارکنگ – پارکنگ کی جگہ کی چوڑائی کے تقاضے میں تبدیلیاں، تاکہ ڈرائیو وے پر دو   •

گاڑیاں ایک ساتھ کھڑی کی جا سکیں۔

یونٹ سائز – بنیادی عامرت کی نسبت سیکنڈ یونٹ الزمی طور پر چھوٹا ہو گا۔    •

رجسٹریشن کا عمل – بلڈنگ پرمٹ اور رجسٹریشن کی درخواستیں بیک وقت جائزہ کے لیے   •

جمع کرائی جائیں گی، جس کی وجہ سے دو مراحل پر مشتمل حالیہ طریقہ کار بہرت اور زیادہ 

مٔوثر ہو جائے گا۔

پابندی نہ کرنے والی قانونی یونٹس – ان دو یونٹ والی رہائشوں کے لیے 200$ رجسٹریشن   •

فیس سے استثناء، جو 16 نومرب 1995 سے پہلے بنی تھیں۔ 

شمسی توانائی سے چلنے واال الیکٹرک کار چارجنگ اسٹیشن

 زبرست چیزیں واقع ہو رہی ہیں! کریڈٹ ویو ایکٹیوٹی ہب کی تعمیر
رشوع ہو گئی ہے، جو کریڈٹ ویو روڈ اور سینڈل ووڈ پارک وے کے چوک پر موجود 

 نئے پورے شہر کے لیے پارک میں واقع ہے۔ چنگواکوسی پارک کے بعد
حجم میں دورسے منرب پر، 100 ایکڑ پر مشتمل یہ پارک 2004 کے بعد مرحلہ وار طور 

پر تعمیر ہو رہا ہے۔ 

 بہار 2018 میں تکمیل کے بعد، کریڈٹ ویو ایکٹوٹی ہب اور
پارک کی پورے سہولت گاہ، بشمول کھیلنے کی تعمیرات اور عنارص، اپنی نوعیت کی 
ایسی پہلی سہولت گاہ ہو گی، جو ایکسیس ایبلٹی فار اونٹارینز ود ڈس ایبلٹی ایکٹ 
)AODA( کی مکمل طور پر پیروی کرتی ہو۔ پانی کی گردش کے خیال کے تھیم کے 

ساتھ یہ پوری سہولت گاہ جسامنی، ذہنی اور جذباتی مسائل کے حامل لوگوں کے لیے 
پوری طرح قابل رسائی ہو گی۔ 

پوری طرح قابل رسائی ایکٹیوٹی ہب بہار 2018 میں آ رہی ہے

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۔
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 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۔

ٹری الئیٹنگ کے موقع پر تین الزمی کام 

17 نومرب، بروز جمعہ کو ساالنہ کرسمس ٹری الئیٹننگ برامپٹن میں کرسمس کے موسم 
کا آغاز کرے گی، جس میں پوری تقریب کے دوران اندازے کے مطابق 10,000 لوگ 

رشکت کریں گے۔

اس موقع پر کرنے کی کوئی چیزیں ہیں، لیکن یقینی بنائیں کہ آپ ان تین تجربات کو 
نہ چھوڑیں: 

سامعین کے ساتھ ایک 60 فٹ کے صنوبر   

کے درخت کو روشنیوں کے ساتھ زندہ  1   

ہوتے دیکھنے کی الٹی گنتی میں شامل    

ہوں    

گیج پارک میں ایک فائر پٹ پر ایک مارش میلو روسٹ کریں 2   

کین وہلینز اسکوائر میں اسٹیج  

پر خوشی منائیں اور 3   

جشن کے موسم میں   

شامل ہو جائیں۔  

پوری تقریب کے بارے میں معلومات brampton.ca سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔   

راستہ صاف کرنا

رسدیاں آنکھ جھپکتے ہی ہامری دہلیز پر کھڑی 

ہوں گی۔ جب برف ہوتی ہے، تو برائے مہربانی 

اس وقت تک گلی میں گاڑی کھڑی نہ کریں جب 

تک کہ ان پر منک چھڑک نہ دیا گیا ہو یا برف نہ ہٹا دی گئی ہو — بے شک اگر آپ کے پاس گاڑی 

کھڑی کرنے کا ایک قابل قبول پرمٹ موجود ہو، پھر بھی نہیں۔ یہ برف صاف کرنے والے آالت کے لیے 

رسائی کو روکتا ہے اور آپ اور آپ کے ہمسائیوں کے لیے خدمات میں تاخیر کرتا ہے۔ آپ پر جرمانہ 

کیا جا سکتا ہے اور آپ کے اپنے خرچے پر آپ کی گاڑی کو کھینچ کر ہٹایا جا سکتا ہے۔ آپ کو ان 

رسدیوں میں درکار متام معلومات، بشمول رسوس کے درجے، مشورے اور برف ہٹانے کی حالت کے 

نقشے، کے لیے www.brampton.ca/snow مالحظہ کریں۔

برامپٹن گریٹر ٹورانٹو ایریا کی پہلی 

ایسی میونسپلٹی بن گیا ہے، جو 

شمسی توانائی سے چلنے والے ایک 

کار چارنگ اسٹیشن کی پیکشش کرتا 

ہے۔  یہ صوبے کے الیکٹرک وہیکل 

چارجرز اونٹاریو پروگرام کی جانب 

سے ایک گرانٹ کی بدولت اس سال 

 کی ابتداء میں برامپٹن ساکر سنٹر میں نصب کیا گیا تھا۔ 

کار پورٹ ایک وقت میں چار گاڑیوں تک کو چارج کر سکتی ہے اور سٹی سولر پینلز سے 

حاصل ہونے والی اضافی توانائی کو گھریلو استعامل کے لیے واپس بھیچ سکتا ہے۔ 

بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے انفراسٹرکچر فراہم کرنے میں پہلے سے ہی قائدانہ مقام 

رکھتے ہوئے، سٹی اب پورے شہر میں 10 مقامات پر کل 33 چارجنگ یونٹس کی پیشکش کرتا 

ہے۔ ان مقامات میں سے آٹھ عوامی استعامل کے لیے کھلے ہیں:

برامپٹن ساکر سینٹر )شمسی توانائی سے چلنے والی کار پورٹ(    •

 )P2 سٹی ہال پارکنگ گراج )درجہ  •

  )P2 اور P1 سٹی ہال ویسٹ ٹاور پارکنگ گراج )درجات  •

سوک سینٹر )عامرت کا شامل مغربی کونہ(    •

فالور سٹی کمیونٹی کمپس )عامرت 1 کے سامنے(    •

روز تھیٹر برامپٹن پارکنگ گراج )درجہ 2(    •

سینڈل ووڈ ٹرانزٹ فیسیلٹی    •

ولیمز پارک وے آپریشنز سینٹر    •



"رور ڈریو می ہیرئ" عوامی فن 

چرچ وائل کمیونٹی کی 200ویں برسی منانے کے لیے، یہ پراجیکٹ نہ رصف ایک 
زبردست سنگ میل کو مناتا ہے بلکہ برامپٹن کی ثقافت اور تاریخ کی پہچان کے طور 

پر، ہامرے شہر کے عوامی فن میں اضافہ کرتا ہے۔

آرٹ لیوکس کا "رور ڈریو می ہیرئ" سڈ مینرس پارک میں لگایا گیا ایک مجسمہ ہے۔ 
یہ پارک کے لیے ایک دروازے کے طور پر کام کرتا ہے اور چرچ وائل کمیونٹی کی 

ابتدائی بڑھوتری کی برصی منائندگی کرتا ہے۔ یہ منونہ جنوبی اونٹاریو میں ابتدائی 
کمیونٹیوں کے قیام میں دریأوں کی اہمیت کی عالمت ہے۔ آج چرچ وائل میں، دریا 

ابھی بھی رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے کشش کا ایک سبب ہے اور کمیونٹی کی 
زندگی کا اہم حصہ ہے۔ 

 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 

انٹرپرینیوئرل 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۔  

کوئی خیال یا ایسا مسئلہ ہے، جس پر 

آپ ہامری توجہ چاہتے ہیں؟ ہامرے 

ساتھ بات کریں۔ ہم آپ کی مدد کے لیے 

موجود ہیں۔

سیکنڈ یونٹس کے حوالے سے اپ ڈیٹ
علیٰحدہ کردہ، جزوی طور پر علیٰحدہ کردہ اور ٹأون ہأوس رہائشوں میں سیکنڈ یونٹس بنانے کی 

اجازت ہے، جن پر زوننگ کے تقاضوں اور پابندیوں کی منظوری کا اطالق ہوتا ہے۔ جون میں، 

سٹی کونسل نے سیکنڈ یونٹ کی پالیسیوں کو زیادہ لچکدار اور زیادہ لوگوں کو رجسٹر کروانے 

میں حوصلہ افزائی فراہم کرنے کے لیے تبدیلیاں مںظور کی تھیں:

پارکنگ – پارکنگ کی جگہ کی چوڑائی کے تقاضے میں تبدیلیاں، تاکہ ڈرائیو وے پر دو   •

گاڑیاں ایک ساتھ کھڑی کی جا سکیں۔

یونٹ سائز – بنیادی عامرت کی نسبت سیکنڈ یونٹ الزمی طور پر چھوٹا ہو گا۔    •

رجسٹریشن کا عمل – بلڈنگ پرمٹ اور رجسٹریشن کی درخواستیں بیک وقت جائزہ کے لیے   •

جمع کرائی جائیں گی، جس کی وجہ سے دو مراحل پر مشتمل حالیہ طریقہ کار بہرت اور زیادہ 

مٔوثر ہو جائے گا۔

پابندی نہ کرنے والی قانونی یونٹس – ان دو یونٹ والی رہائشوں کے لیے 200$ رجسٹریشن   •

فیس سے استثناء، جو 16 نومرب 1995 سے پہلے بنی تھیں۔ 

شمسی توانائی سے چلنے واال الیکٹرک کار چارجنگ اسٹیشن

 زبرست چیزیں واقع ہو رہی ہیں! کریڈٹ ویو ایکٹیوٹی ہب کی تعمیر
رشوع ہو گئی ہے، جو کریڈٹ ویو روڈ اور سینڈل ووڈ پارک وے کے چوک پر موجود 

 نئے پورے شہر کے لیے پارک میں واقع ہے۔ چنگواکوسی پارک کے بعد
حجم میں دورسے منرب پر، 100 ایکڑ پر مشتمل یہ پارک 2004 کے بعد مرحلہ وار طور 

پر تعمیر ہو رہا ہے۔ 

 بہار 2018 میں تکمیل کے بعد، کریڈٹ ویو ایکٹوٹی ہب اور
پارک کی پورے سہولت گاہ، بشمول کھیلنے کی تعمیرات اور عنارص، اپنی نوعیت کی 
ایسی پہلی سہولت گاہ ہو گی، جو ایکسیس ایبلٹی فار اونٹارینز ود ڈس ایبلٹی ایکٹ 
)AODA( کی مکمل طور پر پیروی کرتی ہو۔ پانی کی گردش کے خیال کے تھیم کے 

ساتھ یہ پوری سہولت گاہ جسامنی، ذہنی اور جذباتی مسائل کے حامل لوگوں کے لیے 
پوری طرح قابل رسائی ہو گی۔ 

پوری طرح قابل رسائی ایکٹیوٹی ہب بہار 2018 میں آ رہی ہے

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۔
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 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۔

ٹری الئیٹنگ کے موقع پر تین الزمی کام 

17 نومرب، بروز جمعہ کو ساالنہ کرسمس ٹری الئیٹننگ برامپٹن میں کرسمس کے موسم 
کا آغاز کرے گی، جس میں پوری تقریب کے دوران اندازے کے مطابق 10,000 لوگ 

رشکت کریں گے۔

اس موقع پر کرنے کی کوئی چیزیں ہیں، لیکن یقینی بنائیں کہ آپ ان تین تجربات کو 
نہ چھوڑیں: 

سامعین کے ساتھ ایک 60 فٹ کے صنوبر   

کے درخت کو روشنیوں کے ساتھ زندہ  1   

ہوتے دیکھنے کی الٹی گنتی میں شامل    

ہوں    

گیج پارک میں ایک فائر پٹ پر ایک مارش میلو روسٹ کریں 2   

کین وہلینز اسکوائر میں اسٹیج  

پر خوشی منائیں اور 3   

جشن کے موسم میں   

شامل ہو جائیں۔  

پوری تقریب کے بارے میں معلومات brampton.ca سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔   

راستہ صاف کرنا

رسدیاں آنکھ جھپکتے ہی ہامری دہلیز پر کھڑی 

ہوں گی۔ جب برف ہوتی ہے، تو برائے مہربانی 

اس وقت تک گلی میں گاڑی کھڑی نہ کریں جب 

تک کہ ان پر منک چھڑک نہ دیا گیا ہو یا برف نہ ہٹا دی گئی ہو — بے شک اگر آپ کے پاس گاڑی 

کھڑی کرنے کا ایک قابل قبول پرمٹ موجود ہو، پھر بھی نہیں۔ یہ برف صاف کرنے والے آالت کے لیے 

رسائی کو روکتا ہے اور آپ اور آپ کے ہمسائیوں کے لیے خدمات میں تاخیر کرتا ہے۔ آپ پر جرمانہ 

کیا جا سکتا ہے اور آپ کے اپنے خرچے پر آپ کی گاڑی کو کھینچ کر ہٹایا جا سکتا ہے۔ آپ کو ان 

رسدیوں میں درکار متام معلومات، بشمول رسوس کے درجے، مشورے اور برف ہٹانے کی حالت کے 

نقشے، کے لیے www.brampton.ca/snow مالحظہ کریں۔

برامپٹن گریٹر ٹورانٹو ایریا کی پہلی 

ایسی میونسپلٹی بن گیا ہے، جو 

شمسی توانائی سے چلنے والے ایک 

کار چارنگ اسٹیشن کی پیکشش کرتا 

ہے۔  یہ صوبے کے الیکٹرک وہیکل 

چارجرز اونٹاریو پروگرام کی جانب 

سے ایک گرانٹ کی بدولت اس سال 

 کی ابتداء میں برامپٹن ساکر سنٹر میں نصب کیا گیا تھا۔ 

کار پورٹ ایک وقت میں چار گاڑیوں تک کو چارج کر سکتی ہے اور سٹی سولر پینلز سے 

حاصل ہونے والی اضافی توانائی کو گھریلو استعامل کے لیے واپس بھیچ سکتا ہے۔ 

بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے انفراسٹرکچر فراہم کرنے میں پہلے سے ہی قائدانہ مقام 

رکھتے ہوئے، سٹی اب پورے شہر میں 10 مقامات پر کل 33 چارجنگ یونٹس کی پیشکش کرتا 

ہے۔ ان مقامات میں سے آٹھ عوامی استعامل کے لیے کھلے ہیں:

برامپٹن ساکر سینٹر )شمسی توانائی سے چلنے والی کار پورٹ(    •

 )P2 سٹی ہال پارکنگ گراج )درجہ  •

  )P2 اور P1 سٹی ہال ویسٹ ٹاور پارکنگ گراج )درجات  •

سوک سینٹر )عامرت کا شامل مغربی کونہ(    •

فالور سٹی کمیونٹی کمپس )عامرت 1 کے سامنے(    •

روز تھیٹر برامپٹن پارکنگ گراج )درجہ 2(    •

سینڈل ووڈ ٹرانزٹ فیسیلٹی    •

ولیمز پارک وے آپریشنز سینٹر    •



 مائیکل پیلیسچھی

 عالقائی کونسلر
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 ڈٔوگ وہیلینز

 عالقائی کونسلر
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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 پیغامکمیونٹیاپ ڈیٹ
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

مائیکل پلیسچی

905.874.2661

michael.palleschi@brampton.ca

کانسٹیچوئنسی اسسٹنٹس:

جولی لوزنسکی

905.874.2602

julie.lozinski@brampton.ca

ڈٔو وہلینز

905.874.2606

doug.whillans@brampton.ca

برائن جانسٹن

905.874.5910 

brian.johnston@brampton.ca

 DougWhillans@  COBMPalleschi@ 

Councillor Michael Palleschi     Councillor Whillans 

وارڈز 2 اور 6 کمیونٹی نیوز لیٹر کے فال اینڈ ونٹر ایڈیشن میں خوش آمدید۔   ہمیں 

آپ کے ساتھ برامپٹن میں آنے والے کچھ نئے پرجوش اقدامات، آنے والے موسم کے لیے 

خاندان کی حفاظت کے متعلق اہم مشورے اور ایسے پروگرام، جو آپ کے خاندان کے ہر 

فرد کو فائدہ پہنچائیں گے یا تفریح دیں گے، کے بارے میں معلومات شیرئ کرنے کا یہ 

موقع حاصل ہونے پر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔

پچھلے کچھ مہینوں میں، کئی زبردست پراجیکٹس کا اعالن کیا گیا ہے۔  کئی سالوں کی 

وکالت، جاں فشانی اور غیر متزلزل ثابت قدمی کے بعد، برامپٹن کو نئی یونیورسٹی کے 

لیے فنڈنگ وصول کرنے والی اونٹاریو کی دو میونسپلٹیوں میں سے ایک کے طور پر نامزد 

کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت برامپٹن کے ملبے عرصے سے موجود ہدف کو ایک حقیقت 

بنتا دیکھنے کے لیے 90$ ملین تک رقم فراہم کرے گی۔  برامپٹن کی نئی یونیورسٹی کے 

حوالے سے ایک اپ ڈیٹ اس نیوز لیٹر میں موجود ہے۔

برامپٹن کی ڈأون ٹأون کور ہمیشہ ہامرے شہر کا "دل" رہا ہے۔ سال ہا سال، کونسل 

نے اس تاریخی عالقے کے پوری کمیونٹی میں منفرد کردار کو برقرار رکھنے کے لیے 

اسے دلکش اور بہرت بنانے کے لیے بڑی رسمایہ کاریاں کی ہیں۔  اس سال، کونسل نے 

ڈأون ٹأون برامپٹن کو بدلنے کے لیے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے، جو اسے زیادہ 

پرکشش، راہگیروں اور بائی سائیکلوں کے لیے دوستانہ اور ماحولیاتی طور پر قابل 

استحکام بنائے گا۔ 

ہم سٹی کے دورسے بڑے پورے شہر کے لیے پارک میں وارڈ 6 کے پوری طرح قابل 
رسائی ایکٹیویٹی ہب کی تعمیر کے لیے انتہائی پرجوش ہیں۔ کریڈٹ ویو روڈ اور سینڈل 

ووڈ پارک وے کے کونے میں موجود، اس کی تکمیل 2018 کی بہار تک متوقع ہے 

آخر میں، بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے انفراسٹرکچر میں سٹی کی قیادت جاری ہے – 
برامپٹن GTA کی پہلی ایسی میونسپلٹی بن گیا ہے، جو شمسی توانائی سے چلنے والے 

ایک کار چارنگ اسٹیشن کی پیکش کرتا ہے۔ اس سال کی مئی میں، کونسل نے بیٹری کی 
حامل دس الیکٹرک بسوں کی خریداری کی منظوری دی؛ جو 2018 کی بہار تک خدمات 

انجام دینے کے لیے متوقع ہیں۔  برامپٹن زندگی بخش اینوائرمننٹل اسٹیورڈشپ کے حوالے 
سے اپنی عزم میں کارکردگی دکھانا جاری رکھا ہوا ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس نیوز لیٹر میں موجود آرٹیکلز سے لطف اندوز ہوں گے۔ 
ہمیں بھروسہ ہے کہ آپ کو ہامرے شہر کے متعلق کچھ دلچسپ، کچھ مفید اور کوئی 
ایسی جدت پسند چیز ملے گی، جس سے آپ کو برامپٹن میں رہنے پر فخر محسوس ہو 

گا۔ 

ہامرے خاندانوں کی جانب سے آپ کے خاندانوں کے لیے ہم آپ کے لیے ایک پرلطف، 
محفوظ اور مزے سے بھرے چھٹیوں کے موسم کی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ 

نیک متنائیں،

مائیکل اور ڈؤگ

جگہ کا احرتام کریں 
جب آپ چھٹیوں کی خریداری یا اس موسم 
میں رسدیوں کی رسگرمیوں سے لطف اندوز 
ہونے کے لیے باہر نکلیں، تو معذور لوگوں 

کے لیے پارکنگ کی جگہ پر پارک کرنے یا اس 
کے کچھ حصے پر گاڑی چڑھانے سے گریز 

کریں۔ ان جگہوں کو ان لوگوں کے لیے خالی 
رکھنے میں مدد دیں، جنہیں ان کی حقیقت 

میں رضورت ہے۔  

فال/ونٹر ریکریئیشن گائیڈ 
فال اور ونٹر 18-2017 ریکریئیشن گائیڈ اب دستیاب ہے۔ 
کسی بھی تفریحی مرکز یا الئربیری یا سٹی ہال سے اپنے 

 لیے ایک عدد نقل حاصل کریں۔ 
آپ www.brampton.ca/recreation پر جا کر آن الئین 
گائیڈ دیکھ سکتے ہیں، پروگرامز تالش کر سکتے ہیں اور 

رجسٹر کر سکتے ہیں۔ 

– )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۔

ہامرے وارڈز میں اہم معامالت پر باقاعدگی سے ای-اپڈیٹس موصول 

کرنے کرنے کے لیے، www.brampton.ca پر آن الئین سائن اپ کریں 

)ممربز آف کونسل کا حصہ دیکھیں(


