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 پرچون اسٹوروں پر چرس کی دستیابی کے بارے میں سٹی عوام کی رائے سننا چاہتا ہے
 ٹیلیفون سروے اور آن الئن پبلک پَول کا آغاز کر دیا گیا ہے

 

اس حوالے سے اپنے شہریوں کی رائے حاصل کر رہا ہے کہ آیا چرس کے ریٹیل اسٹوروں کو برامپٹن میں  سٹی آف برامپٹن -برامپٹن، آن 
کے  آن الئن پبلک پول چرس کے ریٹیل اسٹوروں کے بارے میں ایک ٹیلیفون سروے اور ایک کام کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔

 ذریعے عوام کی رائے جاننے کی کوشش جائے گی اور یہ عوامی رائے نئی سٹی کونسل تک  پہنچائی گی۔

 سرخیاں

  بذریعہ ٹیلیفون سروے منعقد کرنے کی ذمہ داری سٹی نے فریق ثالث کی ایک فرم( انوائرونِکسEnvironics کو سونپی ہے )
نمائندہ شہری حصہ لیں گے۔ ٹیلیفون سروے رواں ہفتہ کے  800جس میں برامپٹن کی مختلف آبادیوں سے تعلق رکھنے والے ُکل 

 اختتام کے قریب شروع ہو جائے گا۔

  کو  2018نومبر  9یہ پول  اب مہیا کر دیا گیا ہے۔ آن الئن پولٹیلیفون سروے مکمل کرنے کے لیے، سٹی کی ویب سائیٹ پر ایک
 پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ 11:59بوقت رات 

  دونوں کے  آن الئن پولدسمبر کو پیش کی جانے والی رپورٹ میں بذریعہ ٹیلیفون اور  5عملہ کی جانب سے سٹی کونسل کو ،
   ا جائے گا تاکہ نئی منتخب شدہ کونسل کو آگاہ فیصلے کرنے میں مدد مہیا کی جا سکے۔نتائج کے عالوہ  دیگر مواد بھی شامل کی

 میں مزید تفصیالت حاصل کریں۔ FAQs پر جا کر  www.brampton.caچرس بشمول ریٹیل اسٹورز کے متعلق براہ کرم 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

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

 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

 برامپٹنسٹی آف 
905.874.3654 |natalie.stogdill@brampton.ca   
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