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 ہے  سٹی آف برامپٹن کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پیش قدمیوں پر دو اعزازات سے نوازا گیا
 

سٹی آف برامپٹن نے مستقبل کے لیے تیار شہر بننے کا اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کو حال ہی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی  -برامپٹن، آن 
 ایکسیلینس اِن میونسپل سسٹمز ایوارڈ اور اوپن ڈیٹا رائزنگ سٹار ایوارڈ۔: ے نوازا گیا ہےمیں پیش قدمیوں پر دو اعزازات س

 
جون  5کی جانب سے وینڈسر میں مورخہ (  MISA)ایکسیلینس اِن میونسپل سسٹمز کا ایوارڈ میونسپل انفارمیشن سسٹمز ایسوسی ایشن 

پر دستیاب آن الئن سروسز کے  www.brampton.ca یہ ایوارڈ  -م پر دیا گیا کو دیا گیا جو شہر کے ہائیبرڈ آڈینٹیٹی منیجمنٹ سسٹ 2017

ہے۔  استعمال میں برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے استعمال کنندہ کے انفرادی تقاضوں کے مطابق ایک آن الئن سہولت کی تیاری پر دیا گیا
سز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے شہری اپنی سوشل اس نئے آن الئن سسٹم کی مدد سے شہر کی جانب سے فراہم کردہ مختلف سرو

ایک واحد برامپٹن ڈیجیٹل شناخت بھی بنا کر سروسز تک رسائی وہ میڈیا کی موجودہ شناخت کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے عالوہ 
 حاصل کر سکتے ہیں۔ 

 
کو سٹی آف برامٹن کے جیو ہب  2017جون  13یں مورخہ اوپن ڈیٹا رائزنگ سٹار ایوارڈ کینیڈین اوپن ڈیٹا سمٹ کی جانب سے ایڈمونٹن م

پر دیا گیا، جو ایک نئی اور جامع ڈیٹا پورٹل ہے۔  جیو ہب کی مدد سے استعمال کنندگان کسی بھی چیز ( GeoHub Platform)پلیٹ فارم 
کتے ہیں، فلٹر کر سکتے ہیں اور ڈأون لوڈ کرنے سے پہلے اس کی چھان بین کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تجزیہ کر س/کو استعمال

مختلف ڈیٹاسیٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ جیو ہب میں موجود ڈیٹا کو شہر کے دیگر سسٹمز کے ساتھ انتہائی قابل بھروسہ طریقے سے 
سکے۔ سائیٹ کی چھان بین کرنے کو ایک انتہائی اعلٰی معیار پر رکھا جا  عوامی قبولیتمربوط کیا گیا ہے تاکہ اس کی درستگی، معیار اور 

مالحظہ کریں۔ ڈیٹاسیٹس کی فراہمی کے عالوہ، جیو ہب کی خصوصیات میں تعاملی داستانیں، ویب  http://geohub.caکے لیے 
 اپلیکیشنز اور نقشے بھی شامل ہیں۔

 

 اقتباس
تی خدمات کو ایک شاندار سطح پر النے کے لیے پر عزم ہیں۔ جیو ہب کی مدد سے ہم مستقبل کے لیے تیار شہر بنانے کے لیے، ہم حکوم"

نہ صرف اپنی سروسز میں  شفافیت پیدا کر رہے ہیں بلکہ اس کی مدد سے ہم اختراعیت کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں اور اپنے شہریوں 
ور نقشوں کے ذریعے ہمارے شہری اپنی کمیونٹی اور گرد و نواح کے ساتھ تعامالت میں بہتری ال رہے ہیں۔ جیو ہب پر موجود داستانوں ا

 ۔ "کے بارے میں بہتر سمجھ بوجھ حاصل کر سکتے ہیں
 جوزف پٹاری، قائم مقام چیف انفارمیشن آفیسر اور کمشنر آف کارپوریٹ سروسز      -
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نظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک ت برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
بوط کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مر متنوع اربن سینٹرز تعمیر

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
 

 

 
 
 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca  
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