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 اپنے ڈھانچے میں اہم تبدیلیوں کی تکمیل کرتی ہے؛  (City of Brampton)سٹی آف برامپٹن

 -اور ایسےادارے کی بنیاد رکھتی ہے جو" تیار مستقبل" کی تعمیر کرے 
 

 برامپٹن انٹاریو: آج سٹی آف برامپٹن  نے تنظیمی اور قیادت کے ڈھانچے میں تبدیلیوں کا اعالن کیا ہے جس سے سٹی کو اپنے انتظامی امور
 ۔اور مٔوثر ہونے کے قابل بنایا جائے گامیں زیادہ جواب دہ 

 
زمین سے سنا ک  سٹی آف کمیونٹی کے اراکین اور مال، (City Councillorsاس سال کی ابتداء میں، انتظام کاروں نے سٹی کونسلرز )

سے زیادہ کارکردگی پر توج  دینے کی  طریق  کارمیں کمی النے، رفتار بڑھانے اور  پنہرے وکو کرداروں کی وضاحت، د برامپٹن 
طالق کر دیا گیا ہے جو سٹی اس جوابی رائے نے ایک جامع تنظیمی نظر ثانی کو فروغ دیا اور اب ڈھانچے میں تبدیلیوں کا ا ضرورت ہے۔

 کو ان اہداف کے بہتر حصول کے قابل بنائیں گی۔ 
 

 تبدیلیوں میں شامل ہیں: 

  تنظیم میں سطحیں ختم کرنا تاک  کاروباری ڈھانچ  سادہ ہو۔ 

 ہرا پن ختم کرنا جو پہلے تنظیم میں الگ حصوں میں موجود تھے۔وان گروہوں کو اکٹھے ال کر د 

  سٹی کو سرمای  کاری، جدت پسندی اور صارف خدمات کے اعلی درجوں کی فراہمی اور عالمی سطح پر مقابل  کرنے کی شہر کی

 قابلیت کو بڑھانے میں مدد فراہم کرنے تمام محکموں میں زیادہ تعاون پیدا کرنا۔ 

 
ان تبدیلیوں کا بنیادی مقصد سٹی کے کاموں کو جدید بنانا  انتظامی عہدوں کی کمی کا سبب بنی ہیں۔ جبک  20ی  تبدیلیاں پوری تنظیم میں 

 ملین کی بچت بھی ہو گی۔  2$ہر سوال تواتر سے خاتمے سے   کےہے، ساتھ ہی ان عہدوں 
 

"ہم نے کونسل کے اراکین  (، کا کہنا تھا،Chief Administrative Officer(، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر )Harry Schlangeہیری شلنگ )
(Members of Council( مالزمین اور کمینوٹی سے سنا ک  ہماری تنظیم کو برامپٹن ،)Bramptonکے مستقبل کے ب ) ارے میں بڑا

سوچنے کی ضرورت ہے۔ ی  ہماری اگلی فوری ترجیح ہے ک  ہم پوری کارپوریشن میں رہنمأوں کے ساتھ مل کر کام کریں تاک  تمام 
( ان کے بہترین کام کا حقدار ہے، سٹی میں کرنے کے لیے Bramptonکرتے ہوئے ک  برامپٹن )مالزمین ہر روز اس چیز کی شناخت 

 توانائی سے بھرپور ہو کر آئیں۔"
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الگ الگ  209نے والے مختلف زبانیں بول 89کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : 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 کا شمار نظام  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 

ampton.cawww.br  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 

 

 

 
 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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