
 

 

 

  101-16 2016 اکتوبر 19

 

 میں بلدیاتی دنیا کی جھلک ملی  (Local Government Week) طلباء کو لوکل گورنمنٹ ویک
 

کا فیصلہ کیوں کیا؟ نشست کے لیے لڑنے کے لیے آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ کونسل سے  کونسلر کے پاس جانے:  آپ نے ، آنبرامپٹن

( 3)وارڈ  (McHugh Public School) ک ہگ پبلک اسکولیم ے جواباتیہ وہ چند سواالت تھے جن ک ریٹائر ہونے کی عمر کیا ہے؟

 ۔ے گئےمیں دورے کے دوران دی (Brampton City Hall) کے طلباء کو گزشتہ دن برامپٹن سٹی ہال 5 گریڈکے 

 

اکتوبر( کے سلسلے میں سٹی ہال آئے، جو  16-22)( Local Government Week) لوکل گورنمنٹ ویکطلباء  60تقریبا 

ایک قدم ہے جس کا مقصد نوجوانوں اور عوام میں ہماری کمیونٹیوں میں مقامی حکومت کے اہم کردار کے  کا سطحصوبائی طو

 بڑھانا ہے۔ کو متعلق آگاہی

 

کے بارے میں  مقامی، عالقائی اور صوبائی حکومتوں کے کرداروںمیں جانے اور  طلباء سٹی ہال کا دورہ کرنے، کونسل چیمبرز

 وہلینز ، کونسلر ڈٔوگ(Jeff Bowman) ، کونسلر جیف بومین(Linda Jeffrey) وہ میئر لنڈا جیفری جاننے کے لیے پر جوش تھے۔

(Doug Whillans)  ڈھلوناور کونسلر گرپریت (Gurpreet Dhillon) سواالت پوچھے۔ ان سے سے بھی ملے اور 

 

کا کہنا تھا، "مجھے اپنے طالبعلموں کی توانائی اور جوش و خروش بہت پسند آیا، جو اپنی مقامی ( Linda Jeffrey)میئر لنڈا جیفری 

کے اہم حکومت کے بارے میں مزید جاننے اور ان کے والدین، اساتذہ اور جس کمیونٹی میں وہ رہتے ہیں، کی روزمرہ کی زندگیوں میں اس 

کردار کے بارے میں بالواسطہ جاننے کے لیے شوق رکھتے تھے۔ میں ان چھوٹے طلباء کو کمیونٹی میں شامل ہونے کے اپنے پہلے قدم 

   اٹھاتے ہوئے دیکھنے میں بہت فخر محسوس کر رہی ہوں۔"

 
 کے متعلق رابطے میں رہنے کے کئی طریقے ہیں: ے معامالتشہر میں ہونے وال

 

  تقریبات، سہولت گاہیں اور خدمات تالش کریں:شہر کی www.brampton.ca  پر موجود ویڈیو، نقشے اور خبریں جو آپ کے
 کام کی ہو سکتی ہیں

 برامپٹن گارڈین  کے اشتہارات پر نظر رکھیں: اتہفتہ وار اخبار(Brampton Guardian )میں ہر جمعرات 

 سائن اپ کریں آن الئیننیوزلیٹر کے لیے -ایک ای: ے ان باکس میں شہر کے معامالتآپ ک 

 سڑکیں بند ہونے، پارکنگ کی اجازتوں اور شہر کو کسی قسم کے ایسے  :شہر کو کسی قسم کے مسئلے کی اطالع دیں
ڈأون  (PingStreet app) پنگ اسٹریٹ ایپمسائل کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے، جو انہیں کمیونٹی میں نظر آتے ہیں، 

 لوڈ کریں

  :ٹرئٹوشہر کو فالو کریں (Twitter)فیس بک ، (Facebook) یوٹیوب ،(YouTube )پر 

  کسی ٹأون ہال میں شامل ہوں ایک سروے کریں، کونسل کی ایک میٹنگ میں شرکت کریں،  :حصہ لیںمقامی حکومت میں 

 :کی ایک فہرست آن الئین دستیاب ہے ریکارڈ شدہ ووٹوں دیکھیں کہ منتخب شدہ نمائندوں نے معامالت پر کیسے رائے دی 
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 209مختلف زبانیں بولنے والے  89کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے بارے میں: Bramptonکچھ برامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے تفریح کے نادر مواقع میسر ہیں اور یہاں کے Bramptonالگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں۔ برامپٹن )

 2007جس کا افتتاح  (Brampton Civic Hospital)ٹرانسپورٹ کے نظام کا شمار کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں ہوتا ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا ایک حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں شمار ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے  (William Osler Health System)لتھ سسٹم میں ہوا تھا ولیم اوسلر ہی

 ریں۔( پر فالو کTwitterکو ٹوئٹر ) CityBramptonپر جائیں یا @ www.brampton.caلیے 
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 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )
 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.3654  |natalie.stogdill@brampton.ca 
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