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 وں کا انعقادنشست یعوامی معلومات بارے میںاسٹڈی کے  فنانسنگاسٹارم واٹر منیجمنٹ 
 مئی کو 9 مورخہ برامپٹن سٹی ہال میں

 

نانسنگ اسٹڈی شروع کی ہے، تاکہ بارش کے پانی سے نمٹنے کے لیے نے ایک اسٹارم واٹر منیجمنٹ ف سٹی آف برامپٹن –برامپٹن، آن 
 انفراسٹرکچر کے اثاثہ جات کو منتظم کرنے اور فنڈ فراہم کرنے کے لیے بارش کے پانی کا ایک جامع پروگرام تیار کیا جا سکے۔

نئے مجوزہ پروگرام، ریٹ کے ترجیحی رہائشیوں کو بارش کے پانی کے انتظام اور مطالعہ کے نتائج کے بارے میں مزید جاننے اور 
بجے تک  9سے رات  7مئی، بروز بدھ ، شام  9 مورخہ ڈھانچے اور فنڈنگ کے نمونے کے بارے میں اپنی رائے فراہم کرنے کے لیے

 ایک عوامی معلوماتی نشست میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ 

کے لیے کئی پوسٹر بورڈز شامل ہوں گے۔ سٹی کا عملہ اور پراجیکٹ ٹیم معلوماتی نشستوں میں کمیونٹی کے اراکین کی جانب سے نظرثانی 
موقع پر کے اراکین سواالت کے جواب دینے اور بارش کے پانی کے انتظام اور مطالعہ کے بارے میں مزید بات چیت کرنے کے لیے 

 دستیاب ہوں گے۔ 

نشست کے بعد پوسٹر بورڈز اور تبصرے کا ایک فارم  اگر دلچسپی رکھنے والے فریقین شرکت کرنے سے قاصر ہوں، تو معلوماتی
www.brampton.ca سے شروع ہو گا۔  2018مئی  31تبصرے کا عرصہ  پر دستیاب ہو گا۔ 

ہوتے ہوئے انفراسٹرکچر  بوسیدہولیاتی تحفظ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی، بارش کے پانی کا انتظام کمیونٹی کی حفاظت اور ماح
نٹی کی توقعات پر پورا کی وجہ سے، سٹی کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، کہ ہم اپنی کمیو عواملاور بڑھتی ہوئی کمیونٹی جیسے 

 قابل استحکام اور ساالنہ طور پر ذمہ دارانہ طریقے سے پیشگی اقدامات کا ایک پروگرام تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک  ہمیںاتریں، 

 مالحظہ کریں www.brampton.caمزید معلومات کے لیے 
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ر ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیا 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
ایسے مربوط  ز تعمیر 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 ایکمتنوع اربن سینٹر

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 
 

 
 
  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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