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AMO  پیشرفتکی کے موقع پر برامپٹن کی ٹیم 
 

( کی Association of Municipalities of Ontarioیعنی ایسوسی ایشن آف میونسپیلیٹیز آف اونٹاریو ) AMOبرامپٹن، اونٹاریو: اس ہفتے 

( اور ریجنل گورننس health partnershipsہیلتھ پارٹنرشپس )کانفرنس کے دوران صوبائی وزراء کے ساتھ مالقات کے موقع پر یونیورسٹی، 

(regional governanceکے معاملے پر سٹی کے وفد کے افراد کے درمیان یکجہتی اور اتفاق رائے دیکھنے میں آیا۔ ) 

 

حکومت کی توجہ ہمارے  ئیصوبا( میں قیام کے دوران ہماری ٹیم Windsor( نے کہا کہ "ونڈزر )Mayor Linda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

رہی ہے۔ پچھلے دو دنوں کے دوران ہم صوبائی کابینہ کے وزراء، پارلیمنٹری اسسٹنٹس کامیاب کی طرف دالنے میں سٹی کی ترجیحات 

(parliamentary assistants اور ان کے عملے کی نظر میں اپنے شہریوں پر اثر انداز ہونے والے معامالت کی اہمیت کو اجاکر ) کرنے

میں کامیاب رہے ہیں۔ اس طریقے سے مل کر کام کرنے سے شہریوں کے لیے ایک مثبت تبدیلی ال کر ایک بہتر برامپٹن کی تخلیق کرنے کی 

 ہماری صالحیت کو تقویت پہنچی ہے۔"

 

اس ٹیم نے اپنی توجہ سٹی کے وفد نے ساتوں معامالت ہر صوبائی حکومت سے ہونے والی بات چیت میں میں خاطر خواہ پیشرفت کی ہے۔ 

 تین معامالت پر خصوصی طور پر مرکوز کی ہے۔

 

کے مواقع اعلٰی تعلیم ان کے اپنے ہی شہر میں برامپٹن میں ایک یونیورسٹی کی موجودگی سے ہمارے بہترین اور ذہین ترین لوگوں کو 

 ۔ہوں گےمیسر 

 Ministry of Advancedایجوکیشن اینڈ سکلز ڈویلپمنٹ ) وزارت برائے اعلٰی تعلیم و فروغ صالحیات یعنی منسٹری آف ایڈوانسڈ

Education and Skills Development( نے کال فار پروپوزلز )call for proposals کے اجراء کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کال فار )

کے صوبائی  پروپوزلز ایک ایسے عمل کا آغاز ہے جس کے نتیجے میں اونٹاریو میں سیکندڈری کی سطح سے آگے کی تعلیم

 حکومت کے ہدف کو پورا کرنے کے سلسلے میں کامیاب ہونے والے شریک کار کا انتخاب عمل میں آئے گا۔

 

سٹی موجودہ اور مستقبل میں بنائے کو سامنے رکھتے ہوئے عزم مستقل وسعت دینے کے ( کو health careہیلتھ کیئر )برامپٹن میں 

 ۔کو یقینی بنانا چاہتا ہےسٹیٹس اور فنڈنگ حاصل کرنے کے حوالے سے شراکت داری، کے سلسلے میں ہیلتھ جانے والے ہسپتالوں 

Term -Ministry of Health and Longوزارت صحت و طویل مدتی دیکھ بھال یعنی منسٹی آف ہیلتھ اینڈ النگ ٹرم کیئر )

Care( کی نظر میں ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )William Osler Health System اور سٹی کے ساتھ شراکت داری جاری رکھنے )

پر صحت کے کے امکان کو نظر میں رکھ رہی ہے تاکہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ برامپٹن کے شہریوں کو ضرورت پڑنے 

 حوالے سے اعلٰی ترین معیار کی سہولیات میسر ہوں۔

 

 اور اس میں تبدیلیاں متوقع ہیں۔ ( پر اس وقت نظر ثانی کی جا رہی ہےMunicipal Actمیونسپل ایکٹ )

( کی طرف سے میونسپل ایکٹ پر نظر Ministry of Municipal Affairsوزارت بلدیاتی امور یعنی منسٹری آف میونسپل افیئرز )

( میں منتخب Region of Peelثانی کی جا رہی ہے خصوصاً آبادی کے لحاظ سے نمائندگی کے حوالے سے۔ ریجن آف پیل )

یں تفاوت اور عدم توازن کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرنے کے لیے وفد کے ارکان نے پارلیمنٹری اسسٹنٹ لو نمائندگی م

( میں برامپٹن کے شہریوں کی جائز نمائندگی سٹی Region of Peel( سے مالقات کی۔ ریجن آف پیل )Lou Rinaldiرینالڈی )

 کاؤنسل کی ترجیحات میں سے ہے۔

 

 Grant(، کاؤنسلرز گرانٹ گبسن )Mayor Jeffrey( کے وفد کے ارکان نے جن میں میئر جیفری )City of Brampton) سٹی آف برامپٹن

Gibson( گیل مائیلز ،)Gael Miles( ایلین مور ،)Elaine Moore( اور مائیل پالیشی ،)Michael Palleschi اور چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر )

(Chief Administrative Officer )( ہیری شلنگHarry Schlange ،شامل ہیں )AMO  کے موقع پر سٹی کے ان اقدامات پر بات  چیت

 کرنے کے لیے صوبائی وزراء سے مالقاتیں کیں جو مستقبل کے لیے تیار رہنے والے برامپٹن کی تشکیل میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔
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الگ الگ  209نے والے مختلف زبانیں بول 89بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں : بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

ٹرانسپورٹ  ےہیں اور یہاں ک میسرتفریح کے نادر مواقع کے لیے ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں Bramptonنسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں۔ برامپٹن )

میں ہوا تھا ولیم  2007جس کا افتتاح  (Brampton Civic Hospital)ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل ہوتا کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں شمار  کانظام  ےک

ہے۔ مزید معلومات کے لیے شمار ہوتا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں ایک کا  (William Osler Health System)اوسلر ہیلتھ سسٹم 

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

