
 

 

  

 37-16      2016اپریل  27

 

( کی طرف سے سروسز پر عمل درامد کرنے کے نئے اور Region of Peel( اور ریجن آف پیل )City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 بہترین طریقوں پر سنگاپور سے تبادلہ خیاالت

 
 

نے سنگاپور انسٹیٹیوٹ آف پبلک  (Region of Peel( اور ریجن آف پیل )City of Bramptonبرامپٹن اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

 Civil(، سول سروس کالج )Singapore Institute of Public Administration and Managementایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ )

Service College 26( کے ایک وفد کا ( اپریل کو برامپٹن سٹی ہالBrampton City Hallمیں استقبال کیا۔ یہ وف ) د پبلک اینڈ اینوائرمنٹل

(، جانوروں، سڑکوں، پارکنگ اور پراپرٹی مینجمنٹ/کنٹرولز food safety(، فوڈ سیفٹی )public and environmental healthہیلتھ )

(property management/controls کے حوالے سے بلدیہ کی طرف سے عمل درآمد کے بہترین طریقوں کے متعلق جاننے کے لیے )

 کے ایک مطالعاتی دورے پر آیا ہوا ہے۔کینیڈا 

 

 Chief( اور قائم مقام چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر )Martin Medeiros( مارٹن میڈیروس )Regional Councillorنل کاؤنسلر )ریج

Administrative Officer( پیٹر سمنز )Peter Simmonsپیٹرک الؤ  ( نے وفد کا استقبال کیا جس میں شامل تھے انسٹیٹیوٹ کے ڈائرکٹر

(Patrick Lau( ؛ مینیجر انفورسمنٹ پریکٹسز)Manager, Enforcement Practices( ایملی وی )Emily Wee ؛ اور مینیجر سروس)

(۔ آج کی مالقات کے دوران وفد کے ارکان کو بلدیاتی قوانین پر Jessica Lee( جیسیکا لی )Manager, Service Managementمینجمنٹ )

ت عملی اور طریقوں، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی کے استعمال سے عملدرآمد کو جتنا ممکن ہو بہتر کرنے، اور عملدرآمد عملدرآمد کی حکم

 کرانے والے آفیسرز کی مدد اور حفاظت کے لیے قانون سازی کے متعلق بتایا گیا۔

 

 The Institute of Citizen-Centred Serviceنیڈا )اس مالقات کا انتظام ملحقہ کینیڈین اداروں دی انسٹیٹیوٹ آف سٹیزن سنٹرڈ سروس کی

Canada( اور میونسپل سروس ڈیلیوری آفیشلز )Municipal Service Delivery Officials کی طرف سے کیا گیا۔ اس مالقات کے موقع )

جیٹل سروس سٹریٹجی ( کے مینیجر ڈRegion of Peel(، ریج آف پیل )Dan Batistaے ایگزیکٹو ڈائرکٹر ڈین بتیستا )ک ICCSپر 

(Manager, Digital Service Strategy اور )MSDO ( کے پریزیڈنٹ گلین برونیٹیGlenn Brunetti ڈائرکٹر سروس برامپٹن ،)

(Director, Service Brampton اور )MSDO ( کی وائس پریزیڈنٹ رونڈا سنگوسRhonda Tsingos( ریجن آف پیل ،)Region of 

Peelائرمنٹل ہیلتھ )( کے ڈائرکٹر اینوDirector, Environmental Health( پال کیالنن )Paul Callanan( سٹی آف برامپٹن ،)City of 

Brampton( کے ڈائرکٹر انفورسمنٹ اینڈ بائی ال سروسز )Director, Enforcement and By-Law Services( جان ایوبار )John 

Avbar( مینیجر بائی ال انفورسمنٹ ،)Manager, By-Law Enforcement( مائیک ملک )Mike Mulick مینیجر پراپرٹی سٹینڈرڈز ،)

(، مینیجر الئسنسنگ انفورسمنٹ Catherine Goddard( کیتھرین گوڈارڈ )Manager, Property Standards Enforcementانفورسمنٹ )

(Manager, Licensing Enforcement( جیمز بسن )James Bissonاور مینیجر اینیم )( ل سروسزManager, Animal Services )

 ( بھی موجود تھے۔Kathy Duncanکیتھی ڈنکن )

 

 اقتباسات
 

سنگاپور اپنی بے داغ صفائی اور جرائم کی کم شرح کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس وفد کا استقبال کرنا اور ان کو اپنے نئے اور بہترین 

ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ برامپٹن کینیڈا کا  طریقوں کے متعلق بتانا ہمارے لیے بڑے فخر کی بہت

نواں بڑا اور تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شہروں میں ایک ہے۔ ہماری تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ پبلک سپیسز اور 

 عمدرآمد بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ( کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین پرneighbourhoodsمحلوں )

 

(، ریجنل کاؤنسلر Martin Medeirosٹن میڈیروس )مار -

(Regional Councillor وارڈز نمبر )4اور  3 

 

برامپٹن پانچ الکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے ان کی مرضی کا شہر ہے اور یہاں پر سرمایہ کاری، کاروباروں اور نئے شہریوں کے آنے کا 

( کی City of Bramptonکی فروغ کی ہماری بنیادی ترجیح کو سامنے رکھتے ہوئے سٹی آف برامپٹن ) مضبوط کمیونیٹیزسلسلہ جاری ہے۔ 

بارونق جگہیں بنانا ہے جو لوگوں میں اپنے شہر پر فخر کا احساس پیدا کریں۔ ہر معاملے میں پیش قدمی کر کے اور درست توجہ کا مرکز 

( ہوں، سڑکو پر پارکنگ یا الئسنسنگ کے قوانین کمیونٹی کے property standardsوقت ہر عمل درآمد چاہے وہ پراپرٹی سٹینڈرڈز )

 یوں کے لیے ایک ممحفوظ ماحول تخلیق کرنے میں مدد گار ثابت ہوتا ہے۔معیارات کو برقرار رکھنے اور شہر

 



 

 

 CAO( ایکٹنگ Peter Simmonsپیٹر سمنز ) -
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امل الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ ش 209کینیڈا 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 ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف 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.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

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

 

 

 

 

 

 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

