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سٹی کونسل کی میٹنگز ہر دورسے بدھ کو بوقت صبح 9:30 پر رشوع 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۔ 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

کمیونٹیاپ ڈیٹ



 سٹی نے

 یونیورسٹی میں

رسمایہ کاری کا عزم کیا

راستہ صاف کرنا
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