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 سٹی آف برامپٹن نے کارکردگی کے ڈیش بورڈ کا اجراء کر دیا
 

اور منفرد سوچ کا  سٹی آف برامپٹن نے کارکردگی رپورٹ ظاہر کرنے والے نئے ڈیش بورڈ کا آغاز کر تے ہوئے اپنی اعلی   -برامپٹن، آن 
ایک آن الئن ٹول ہے جس کی مدد سے شہری یہ دیکھ سکتے ہیں کہ  City Dashboard 1.0سٹی ڈیش بورڈ  عملی اظہار کیا ہے۔ یہ نیا 

  ۔کس حد تک کمیونٹی کی خواہشات پر پورا اترتے ہیںسٹی کے روزانہ کے اقدامات 
 

مرکزی گروہوں کی پیمائش ظاہر د عد 6 ،سروسز، حکمت عملی کے اہداف اور کمیونٹی کی صورت حال کے حوالے سے سٹی ڈیش بورڈ
روزمرہ کے امور کو نمٹانے کے حوالے سے بنیادی اقدامات اور حکمت عملی کے مالی کسٹمر سروس اور  فنانس اینڈ ایسٹسکرتا ہے۔ 

بہتری النے والی اُن  کمیونٹی پر اثر انداز ہونے والی اور ماراربن فاور  کمونٹی ویل بیہنگ، ِلو ایبلٹی اکانومیپیمانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ 
 چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں جن پر سٹی روزانہ کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔

 
 چیز کے ساتھ ایک سرگذشت بھی موجود ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کوئی  تمام اقداماتکیفیت اور گراف کے ساتھ ظاہر کیے جانے والے 

کی ایک سیکشن حکمت عملی کے " متعلقہ ِلنکس"کہ سٹی کی پراگرس کیا ہے۔ کیوں اہم ہے، اس کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے اور یہ 
 کی ترغیبات، روزمرہ کی سروسز، پروگراموں، نقشہ جات، منصوبہ جات اور مطالعہ جات کا مزید پس منظر بتاتی ہے۔  ےمنصوب

 
کی کارکردگی پر نظر رکھنے اور کمیونٹی کی یہ ڈیش بورڈ سٹی کے کھلے دل اور احتساب کے عزم کو تقویت پہنچاتا ہے۔ میونسپل سروس 

فالح کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات جدت کی جانب گامزن ہونے میں معاون ثابت ہوں گے اور ایک مربوط شہر کے طور پر آگے 
 بڑھنے میں برامپٹن کے لیے ممد و معاون کردار ادا کریں گے۔ 

 
ذا جب سٹی ڈیٹا کے حصول  1.0چونکہ یہ ورژن  ۔ mpton.ca/dashboardwww.braبرامپٹن کا سٹی ڈیش یہاں پر دستیاب ہے  ہے، لہ 

میں بہتری الئے گا، تو اس میں بھی مزید بہت کچھ اضافہ ہو گا۔ سٹی استعمال کنندگان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے قیمتی 

 بٹن مطلع کریں، جو ڈیش بورڈ کے اندر موجود ہے۔ " ڈیش بورڈ فیڈ بیک"تبصروں اور خیاالت سے بذریعہ 

 

 :اقتباسات

کے حکمت عملی کے منصوبے میں نشاندہی کی گئی تھی کہ کارکردگی کے ایسے اشاریوں کو فروغ دیا جائے گا  2018-2016ہمارے "

پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا یہ سمجھنا کہ ہمارا سٹی کہاں جو ہماری کمیونٹی میں شفافیت اور احتساب کے عزم کو ظاہر کریں۔ 

ہے اور کن شعبوں میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، ہمیں اپنے رہائشیوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے کیے باہم مربوط ہونے، بہتر 

 قیادت فراہم کرنے اور جدت پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔"
   یفریلنڈا ج ئریم
  
ی سروسز مہیا کرنے کے لیے درکار رفتار، مستعدی اور جوابی ردعمل کی تالش، مستقبل کے لیے تیاری غیر معمولی نوعیت کی عوام"

ی کارکردگی کے  کی ہماری مسلسل کاوشوں میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ مسلسل بہتری پر پہلے سے زیادہ توجہ مرکوز کرنے، اعل 
زی کو ظاہر کرنے کے لیے سٹی آف برامپٹن کا نیا ڈیش بورڈ ایک دلچسپ و ماحول کے فروغ اور پوری کارپوریشن میں بہتر فیصلہ سا

 " پرجوش طریقہ ہے۔
   سریآف ٹویڈمنسٹریا فیچ نجت،یشل یریہ
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ور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی ا ۔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
ع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواق
مالحظہ  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 

 فرمائیں۔

 

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.brampton.ca/dashboard
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton


 

 

 
 
 
 

 
 
 

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca    


