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 برامپٹن نے کینیڈا کے نوجوان ترین شہروں میں سے ایک کی حیثیت برقرار رکھی
 

کے طور برامپٹن نے کینیڈا کے نوجوان ترین بڑے شہروں  کے آج کے اجراء کے مطابقمردم شماری  اسٹیٹسٹکس کینیڈا کے –رامپٹن، آن ب
 اپنی حیثیت برقرار رکھی ہے۔ پر
 

ہے، جس کے مقابلے میں جی ٹی اے میں اوسط عمر  36.5مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق، برامپٹن میں لوگوں کی اوسط عمر 
 ہے۔ 41.0اور پورے ملک میں اوسط  41.0، صوبے میں 39.7

 
دی طاقت ہے۔" النے کے لیے ایک کلی ، ہمارے شہر میں قوت حیات، توانائی اور جدتفری کا کہنا تھا کہ "ہماری نوجوان نسلمیئر لنڈا جی

کا ذریعہ ہے، جو خصوصا برامپٹن میں ایک  تک پہنچانے"یہ شہر کے ان چند کلیدی اقدامات کو پایہ تکمیل  انہوں نے مزید کہا کہ
 ہے۔" ے ویژن کے لیے معلومات فراہم کرتیہی سٹی آف برامپٹن کے منصوبہ بندی ک یونیورسٹی سے متعلق ہیں اور ساتھ

 
برامپٹن میں ایک نئی یونیورسٹی کی معاونت کرنے  سلیم کرتے ہوئے، صوبہ اونٹاریو نےکی نوجوان اور بڑھتی ہوئی آبادی کو ت اس

 اورمستقبل کی افرادی قوت تیار کرنے کے لیے ضروری مہارتوں کی ترقی کے لیے جدت پسند طریقے النے کا وعدہ کیا ہے۔
 

عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے سرمایہ کاریوں اور ترقی کی منصوبہ بندی کرنے میں مدد شماریاتی رجحانات کو سمجھنا، شہر کو 
، جس سے بہترین بین االقوامی ہے کے لیے ایک عمل شروع کیا کی تیاری منصوبہ بندی ویژن  برامپٹن نے حال ہی میں  کرتا ہے۔فراہم 

رہنما کے مقام پر ایک میں شمالی امریکہ کے کے شعبے تاکہ برامپٹن کو شہری منصوبہ بندی اور ڈیزائن  اپنایا جائےکو  کارطریقہ ہائے 
 الیا جا سکے اور ایک مربوط، جڑا ہوا، جدت پسند اور نڈر شہر بنایا جا سکے۔ 

 
ں سے متعلق بھی معلومات فراہم کی تازہ ترین مردم شماری کے ڈیٹا کے اجراء نے صنفی توازن اور برامپٹن میں رہنے کے طریقو 2016
سے اب تک نجی رہائش  2011۔ شہر کی آبادی عمر کے تمام زمروں میں دونوں صنفوں پر تقریبا برابر طور پر مشتمل ہے اور کی ہیں
 فی صد بڑھ گئی ہے۔ 12.6

 
( آنے والے مہینوں میں مزید معلومات جاری کرے گی، بشمول اگست میں خاندان، گھرانے اور www.statcan.caاسٹیٹسٹکس کینیڈا )

ازدواجی حیثیت اور زبان کی معلومات۔ آبادی پر ڈیٹا کے سابقہ اجراء پر معلومات یہاں دستیاب ہیں: 
Release.aspx/340-Hall/News/Pages/Media-http://www.brampton.ca/EN/City 

 
مالحظہ فرمائیں،  www.brampton.ca/censusبرامپٹن کے متعلق مردم شماری کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے، 

 پر ای میل کریں۔ edo@brampton.caپر کال کریں یا  905.874.2650
 

 فوری حقائق:

  کرتے ہیں افراد برامپٹن میں منتقل ہونے کا انتخاب 40ہر روز تقریبا 

 برامپٹن کی آبادی کینیڈا کے تمام بڑے شہروں کی نسبت زیادہ نو خیز ہے 

  سال کی عمر سے کم ہے  19شہری  1شہریوں میں سے  3.6برامپٹن کے تقریبا ہر 

  سال یا زیادہ عمر کے ہیں۔ 65شہری  1شہریوں میں سے  9برامپٹن کے تمام شہریوں میں سے ہر 
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ایک شدید ارتکاز کے ساتھ مستقبل کے لیے ہم ایک تیار آرگنائزیشن ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، ہمارے نوجوان اور  وچ رہا ہے۔برامپٹن کچھ بڑا س

عالمی ترقی میں اضافہ کر اپنی ہمارا تنوع ہمیں منفرد بناتا ہے۔ ہم کینیڈا کی جدید سپر کوریڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے ہم سرمایہ کاری کو اپنی جانب راغب کر کے 
کے فخر میں اضافہ کریں رہے ہیں۔ ہم سرگرم اربن سنٹرز بنا رہے ہیں جو مواقع میں اضافہ کا مٔوجب بنتے ہیں اور یہاں پر رہائش پزیر اور کام کرنے والے لوگوں 

. یہاں مزید جانیں Facebookاور Twitterہر ہو۔ ہمیں فالو کریں ہم برامپٹن کو آگے لے کر جا رہے ہیں جو باہم مربوط، جدت پسند، ہمہ جہت اور ایک نڈر ش گے۔
www.brampton.ca. 
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 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

