
اپ ڈیٹ کمیونٹی

بہار/گرما 2017

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

مواقع
جون 

سیلی برامپٹن
 ہفتہ، 10 جون دن 11 سے آگے

ڈأون ٹأون برامپٹن

فارمرز مارکیٹ
 ہر ہفتہ، 17 جون - 7 اکتوبر

 صبح 7 تا دن 1 بجے
ڈأون ٹأون برامپٹن

مأونٹ پلیزنٹ مارکیٹ
 ہر جمعرات، 22 جون - 5 اکتوبر

شام 5 تا رات 9

جوالئی

برامپٹن میں کینیڈا ڈے منائیں
 ہفتہ، 1 جوالئی، دوپہر 12 تا رات 10

چنگواکوسے پارک

ستمرب

 انیمل شیلٹر اوپن ہأوس
اور اڈاپٹ آ تھون

 ہفتہ، 16 ستمرب
475 کرسلر ڈرائیو

ثقافتی ایام
 جمعہ، 29 ستمرب - اتوار، 1 اکتوبر

مختلف مقامات

برامپٹن آرٹس واک آف فیم
 ہفتہ، 30 ستمرب
گارڈن اسکوائر

ڈورز اوپن برامپٹن
 ہفتہ، 30 ستمرب

مختلف مقامات

اکتوبر

ڈأون ٹأون ہارویسٹ مارکیٹ
 ہر ہفتہ 14 اکتوبر – 4 نومرب 

 صبح 9 سے دن 1 بجے
ڈأون ٹأون برامپٹن

17
-0
04
0

 پیٹ فورٹینی کونسلر   pat_fortini  گئیل مائلز   gmiles_bramptonسٹی کونسل کی میٹنگز ہر دورسے بدھ کو بوقت صبح 9:30 پر رشوع ہوتی ہیں۔ مزید تفصیالت کے لیے، brampton.ca مالحظہ فرمائیں۔



آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں

اپنے پڑوس میں قریبی مقامات تک آنے جانے کے لیے پیدل چلیں یا سائیکل 

استع�ل کریں۔

اپنے پورے گھر میں پانی کو بچانے والی ٹوٹیاں استع�ل کریں۔ پرانی تنصیبات 

کو ہٹا کر، کم پانی ضائع کرنے والی تنصیبات لگوائیں۔

دوبارہ قابل استع�ل بوتل استع�ل کریں

موسم خزاں/رسماں میں تھرمو اسٹیٹ کو 21 ڈگری پر جبکہ موسم بہار/گرما 

میں اس کو 25 ڈگری پر رکھیں

گھاس کو تراشنے کے بعد اپنے الن میں ہی رہنے دیں۔ اگر وہ قدرتی طور پر 

تلف ہو گا، تو آپ کے الن کو کم کھاد اور کم پانی کی رضورت پیش آئے گی۔

کیا آپ کو معلوم ہے؟

ِپیل میں، دوران ہفتہ ہر روز نقل و حمل کے 1.5 ملین ٹرپس مکمل ہوتے ہیں۔ ان 

میں سے 20 فیصد دو کلومیٹر سے بھی کم فاصلے کے ہوتے ہیں۔

کینیڈا میں رہائشی شعبہ پانی کا تیزی سے ابھرتا ہوا استع�ل کنندہ ہے۔ پانی کی 

پرانی تنصیبات زیادہ پانی اور توانائی استع�ل کرتی ہیں۔

پانی کی دوبارہ قابل استع�ل بوتل ماحول دوست بھی ہے اور یہ سستی بھی پڑتی 

ہے۔ ایک لیٹر بوتل کا پانی بنانے میں تقریبًا پانچ لیٹر پانی استع�ل ہوتا ہے۔

گرمی اور رسدی کے مہینوں کے دوران اپنے تھرمواسٹیٹ کو مناسب طور پر 

ایڈجسٹ کر کے آپ نہ رصف توانائی اور اپنا پیسہ بچاتے ہیں بلکہ اس سے زمین 

کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ آپ پھر بھی اپنے گھر میں پرسکون رہتے ہیں۔ 

گھاس کی شاخیں بنیادی طور پر پانی سے بنی ہوتی ہیں اور کٹنے کے بعد بہت 

جلد خشک ہو جاتی ہیں اور گل سڑ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے زرخیزی زمین 

میں واپس چلی جاتی ہے۔
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