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 مدد کی کوششیں( کی طرف سے شامی پناہ گزینوں کے لیے City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
 

 
تک پناہ گزینوں  25,000( نے شام کے حالیہ تنازعے سے بچ کر آنے والے Brampton Councilبرامپٹن، اونٹاریو: برامپٹن کاؤنسل )

منصوبے کی حمایت میں برامپٹن میں کوششیں شروع کرنے کے حق میں متفقہ طور پر ایک وفاقی حکومت کے کو دوبارہ آباد کرنے کے 
 قرارداد کی منظوری دے دی ہے۔

 
( کی وزارت کی طرف Community Safety and Correctional Servicesہمارے سٹی کو کمیونٹی سیفٹی اینڈ کوریکشنل سروسز )

 ری کو مربوط کرنے کی ذمہ دار ایجنسی ہے ایک درخواست موصول ہوئی تھی۔سے جو کہ صوبے کے اندر آبادکا
 

(، Region of Peel( کی زیر قیادت اور ریجن آف پیل )Emergency Management Officeبرامپٹن کے ایمرجنسی مینجمنٹ آفس )
گزینوں کو مناسب معاونت اور مدد فراہم کرنے  برامپٹن کی کاروباری کمیونٹی اور مقامی سماجی تنظیموں کی ہمراہی میں ہمارا سٹی پناہ

 کے لیے ضروری اقدامات اٹھانا شروع کرے گا۔
 

( نے کہا "ہم ان مشکل اور المناک حاالت سے واقف ہیں جن سے یہ پناہ گزین دوچار ہیں۔ سٹی Mayor Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )
اور ان کی آباد کاری کے لیے تیار ہے جو کہ ایک محفوظ پناہ گاہ اور اپنی  ( ان لوگوں کو قبول کرنےCity of Bramptonآف برامپٹن )

 زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے موقع کی تالش میں ہیں۔"
 

سٹی کی طرف سے کوئی الئحہ عمل طے ہونے، وسائل کے دستیاب اور تقسیم ہونے اور دیگر حکومتی اداروں کی طرف سے ہدایات 
 اتھ مزید معلومات فراہم کی جاتی رہیں گی۔موصول ہونے کے ساتھ س

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  511کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 91شامل ہیں جو 

میں افتتاح  5112جس کا  (Brampton Civic Hospital)ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System) ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 کوآرڈینیٹرسینیئرمیڈیا 

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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