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 ( کے نام کا اعالنChief Administrative Officerبرامپٹن کی طرف سے نئے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر )
 

 Chief( سٹی کے نئے سی اے او یعنی چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر )Brampton City Councilبرامپٹن اونٹاریو: برامپٹن سٹی کاؤنسل )

Administrative Officer) ( کے طور پر ہیری شیلنگHarry Schlange کی تعنیاتی کا اعالن کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہی )

( نے کاؤنسل کے آج منعقد ہونے والے ایک خصوصی اجالس میں نئے سی اے او کی باقاعدہ طور پر City Councilہے۔ سٹی کاؤنسل )

 ۔ہے دیدے تقرری کے لیے ایک بائی ال کی منطوری 

 

( میں آ رہے ہیں جہاں وہ City of Brampton( سے سٹی آف برامپٹن )Niagara Region( نیاگرا ریجن )Mr. Schlangeیلنگ )مسٹر ش

سے سی اے او کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ سرکاری اور نجی دونوں شعبوں میں اپنے رفقائے کار کی طرف سے ٹیم  2013اکتوبر 

ہے کہ کسی شہر حاصل ( کو اس چیز کا گہرا ادراک Mr. Schlangeانے جانے والے مسٹر شیلنگ )( کے طور پر گردteam-builderبلڈر )

 کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے لیے ثقافتی، معاشی، سماجی اور سیاسی سطح پر تعلقات کس طرح بنائے جاتے ہیں۔

 

 سے کریں گے۔ 2016مئی  30( سٹی کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا آغاز Mr. Schlangeمسٹر شیلنگ )

 

( تشکیل دی گئی تھی جس نے اس اہم قائدانہ عہدے کے Recruitment Committeeپچھلی گرمیوں میں ایک سی اے او ریکروٹمنٹ کمیٹی )

( executive search and management consultingلیے بھرتی کرنے کے لیے قومی سطح کی ایگزیکٹو سرچ اینڈ مینجمنٹ کنسلٹنگ )

( نے کی تھی؛ اس کے ارکان میں Councillor Gibsonخدمات حاصل کی تھیں۔ اس کمیٹی کی صدارت کاؤنسلر گبسن ) کی WMCکی فرم 

 Mayor( شامل تھے اور میئر جیفری )Palleschi( اور پالیشی )Moore(، مور)Medeiros(، میڈیریوس )Dhillonکاؤنسلر ڈھلون )

Jeffrey( بشرط عہدہ )officio-ex کمیٹی کا کام بھرتی کے عمل میں سہولت فراہم کرنا اور کاؤنسل کے پاس منظوری کے ( ممبر تھیں۔ اس

 لیے ایک حتمی امیدوار کے نام کی سفارش کرنا تھا۔

 

 اقتباسات

 

( کے طور پر کمیٹی کی مسٹر Chief Administrative Office"میں بہت خوش ہوں کہ کاؤنسل نے سٹی کے نئے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر )

کی تجویز سے اتفاق کیا ہے۔ یہ ایک طویل عمل تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا تاکہ کمیٹی کی طرف سے  یتقررکی ( Mr. Schlange)شلینگ 

کوالی ( ہیں جن کی team-builder( ایک مخلص ٹیم بلڈر )Mr Schlangeامیدواران کی فیصلہ کن طور پر جانچ کی جا سکے۔ مسٹر شلینگ )

ہماری مستقبل کی سمت اور ۔ مجھے اعتماد ہے کہ وہ سٹی کے لیے واضح طور پر ممتاز کرتی ہیںدواروں سے دوسرے امیان کو فیکیشنز 

 ثابت ہوں گے۔"قائد کے لیے ایک بہترین 

 CAO(، سی اے او ریکروٹمنٹ کمیٹی چیئر )Grant Gibson( گرانٹ گبسن )Regional Councillorریجنل کاؤنسلر ) -

Recruitment Committee Chair) 

 

"کاؤنسل کو کسی ایسے شخص کی تالش تھی جس کے پاس قابل اعتبار سروسز فراہم کرنے کے لیے اور ہمارے شہریوں کے لیے ایک مثبت 

( میں مزید جواب دہی City of Bramptonنوعیت کی تبدیلی النے کے لیے موزوں صالحیات اور تجربہ ہو۔ جیسا کہ ہم سٹی آف برامپٹن )

ہمیں اس میں تجربے سے ( کے بلدیاتی شعبے Harry Schlangeمجھے یقین ہے کہ ہیری شلینگ ) ،وشش کر رہے ہیںاور شفافیت کے لیے ک

کی قیادت سٹی کے عملے  باہمی تعاون کے عمل کے ذریعے( کے پاس Mr. Schlangeہدف تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ مسٹر شلینگ )

ضروری صالحیات موجود ہیں جن کے ذریعے ہم ایک بہتر برامپٹن کی تشکیل کرنے میں پیشرفت کریں گے۔ میں ان کے حوالے سے مطلوبہ 

 ۔"گی ہوںرکی آمد کی منتظر 

 ( Mayor Linda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری -

 

ہیں۔ اور کمیونٹی زیادہ اہمیت دیتے کو بہت کہ کاؤنسل اور عملہ برامپٹن طور پر سامنے آئی تھی "چنؤ کے تمام عمل کے دوران یہ بات واضح 

منتظر کا حصہ بننے میں اپنی بہت عزت افزائی محسوس کرتا ہوں اور ان مواقع کا تصور میں اس  واضح تصوررکھتے ہیں۔کے لیے ایک 

 ہوں جو کہ ہم مل کر تشکیل دیں گے۔"

 (Harry Schlange) ہیری شلینگ -
 

 



 

 

 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

 ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کاBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caمات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلو (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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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 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

