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 کی طرف سے اجتماعی معاہدے کی توثیق ATU 1573( اور City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
 

 Amalgamated Transit Union) 1573امیلگامیٹڈ ٹرانزٹ یونین لوکل ( اور City of Bramptonبرامپٹن اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

Local 1573)  نے ایک نئے اجتماعی معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ یونین کے ممبران نے منگل کو اس نئے معاہدے کے حق میں ووٹ ڈال

 کر اس کو منظور کر لیا ہے؛ کاؤنسل کی طرف سے معمول کے اجالس کے دوران اس کی منظوری کے بعد یہ سمجھوتہ طے پا گیا ہے۔

 

کا کہنا تھا کہ "مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سٹی کے ٹرانزٹ کے کل وقتی ( Mayor Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

ی مالزمین کے ساتھ ہمارا اجتماعی معاہدہ طے پا گیا ہے اور اس کی توثیق ہو گئی ہے اور میں ان مذاکرات میں شامل آپ تمام لوگوں کا آپ ک

 ATU( اور لوکل City of Bramptonہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ سٹی آف برامپٹن )محنت اور برامپٹن کے شہریوں کے ساتھ کمٹمنٹ لیے شکری

1573 (Local ATU 1573( کے درمیان اس معاہدے سے ہمارا شہر اور برامپٹن ٹرانزٹ )Brampton Transit سے روزانہ سفر کرنے )

 شہری اپنا روزانہ کا سفر جاری رکھ سکیں گے۔" 70,000والے 

 

ATU   1573لوگوں کی نمایندگی کرتی ہے جن میں بس آپریٹرز اور مکینیکس شامل ہیں۔ 944ٹرانزٹ کے عملے کے تقریباً  اس سٹی کے 

 

( والے عوام کے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم Amalgamated Transit Union"ہم یعنی املگامیٹڈ ٹرانزٹ یونین )

( کے ساتھ خوشگوار City of Bramptonظ ترین نظام مہیا کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن )میں آمدورفت کا محفو GTAشہریوں کے لیے 

 ( نے کہی۔Rob Goudieکے صدر راب ُگوڈی ) ATU 1573تعلقات قائم رکھنے کی توقع کر رہے ہیں۔" یہ بات 

 

 تک ہے۔ 2019جون  30اس چار سال اجتماعی معاہدے کی معیاد 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

ہاں کا ٹرانسپورٹ کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یBramptonمختلف 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.caے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں س (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

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

 

 

 

 

 

 

 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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