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 سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ برامپٹن کی نوجوان نسل کی بات سنی جا رہی ہے۔
 

سے زیادہ شہریوں نے مقامی تقریبات میں،  900سال کی عمر کے  29سے  15مئی تک برامپٹن کے  10مارچ سے  29: برامپٹن، اونٹاریو

 youth engagementکے ذریعے سٹی کے پہلے یوتھ انگیجمنٹ سروے ) Facebookاور  Twitterسڑکوں پر، آن الئن اور سٹی کے 

survey سواالت شامل تھے۔ 50 منٹ کے اس سروے میں تقریبا   10( میں شرکت کی۔ 

 

والی معلومات سے یہ سمججنے میں مدد ملی ہے کہ نوجوانوں سے متعلق پروگراموں کی فنڈنگ اور کے لیے حاصل ہونے اس سروے سے 

اور اس کے ساتھ ہی کے خیاالت کی عکاسی کرے  صحیح طور پر نوجوانوںجو کی جائے تیار کیسے ایک ایسی جامع حکمت عملی 

 ہیں۔حاصل ہوئی نوجوانوں اور شہروں کے مستقبل پر مزید گہری سطح پر تحقیق کرنے کے لیے بنیادی معلومات 

 

کا کہنا تھا کہ "اپنے شہر کو کامیابی سے یمکنار کرنے کے لیے شہر کے تمام شہریوں کی رائے ( Mayor Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

ہیں، کہاں پر بہتری کی  پسند کرتےسے کہ وہ برامپٹن میں کس چیز کو نے کرمعلوم ۔ نوجوانوں سے رابطہ کر کے یہ کا جاننا ضروری ہے

ملی  گنجائش ہے اور وہ مستقبل میں اپنے شہر میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، برامپٹن کو ایک اور زیادہ بہتر اور قابل رہائش شہر بنانے میں مدد

کے  2018-2016اب نوجوان طبقہ آئے گا اور آ کر رہے گا۔ نوجوانوں سے کیے گئے اس سروے کے نتائج ہمارے گی جہاں پرامید اور کامی

 ( کے نفاذ کے بارے میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔"Strategic Planسٹریٹیجک پالن )

 

ہ بات پتہ چلی کہ نوجوان کو سب سے زیادہ فخر ہمارے شہر میں موجود تنوع ( کو یCity of Bramptonاس سروے سے سٹی آف برامپٹن )

اور کثیرالتہذیبی نظریے، ایک کمیونٹی ہونے کے احساس اور اس شہر کے لوگوں پر ہے۔ نوجوانوں نے سٹی کے پارکس اور پبلک سپیسز، 

( کے نام ”Flower City“خوبصورتی اور "فالور سٹی" ) اعلٰی تعلیمی معیار، باہمی رابطوں اور دوسرے شہروں کے ساتھ رابطوں، اس کی

 سے جانے جانے، اور ماحول اور صفائی کے معیار پر بھی فخر کا اظہار کیا۔
 

برامپٹن کے نوجوانوں نے مہنگائی، روزگار، ذرائع آمدورفت اور امن و امان کے مسائل کو زیادہ اہمیت کے حامل ایسے مسائل قرار دیا جن 

 ۔دینے کی ضرورت ہےپر ان کے خیال میں بلدیہ کو توجہ 

 

( میں youth engagementیوتھ انگیجمنٹ )کہ ( نے سر انجام دیا تھا جو YouthfulCitiesیہ سروے ٹورنٹو کی ایک کمپنی یوتھ فل سٹیز )

ئم کر کے دنیا میں بھر میں نوجوانوں خصوصی مہارت رکھتی ہے جس کے ذریعے انہوں نے نوجوانوں، حکومتوں اور پالیسی سازوں کے درمیان رابطہ قا

بڑے شہروں میں نوجوانوں سے  75ٹریال سمیت دنیا کے کا سب سے بڑا ذخیرہ بنایا ہے اور یہ کمپنی وینکوور، ٹورنٹو اور مون شہری معلوماتسے متعلق 

 سروے کر چکی ہے۔
 

 پر دستیاب ہے۔ ویب سائیٹیہ رپورٹ سٹی کی 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

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

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

پر  www.brampton.caید معلومات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مز (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/City-Hall/Community-Engagement/Pages/Youth-Survey-Results.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Community-Engagement/Pages/Youth-Survey-Results.aspx
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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