
 

 

 

 2018نومبر  16

 یںدمیں اپنی رائے مرتب کرنے برامپٹن کی عمر دوستانہ حکمت عملی 

سال کی اوسط عمر کے ساتھ، برامپٹن کینیڈا کے نوجوان ترین بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ مگر اس کی زیادہ عمر  36.5 –برامپٹن، آن 
 40کے درمیان  2016اور  2011+ عمر کی آبادی 50سٹیٹسٹکس کینیڈا کے مطابق، برامپٹن کی  -والی آبادی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے 

عمر کے تمام مرحلوں کے لوگوں کے لیے رہنے کی ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے سٹی ایک  فیصد بڑھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ برامپٹن کو
 عمر دوستانہ حکمت عملی تیار کر رہا ہے۔

  
ویژن کی معاونت میں ایک کلیدی پیش قدم، عمر دوستانہ حکمت عملی رہائشیوں کو ان خدمات اور سہولتوں کی فراہمی  2040برامپٹن کے 

معیار  کرے گی، جو انہیں صحت مند رہنے، حفاظت سے عمر کے اگلے حصوں میں داخل ہونے اور اعلی   فراہم مددکو یقینی بنانے میں 
نے عمر پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جنہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائیزیشن  نکاتزندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے درکار ہیں۔ یہ ان کلیدی 

تعمال کیا ہے، بشمول عوامی ذرائع آمدورفت، رہائش، سرکاری عمارتیں اور بیرونی کرنے کے لیے اس ی وضاحتدوستانہ کمیونٹیوں ک
 مقامات، مالزمت، سماجی شمولیت اور کمیونٹی سروسز۔

ایک قابل عمل حکمت عملی تیار کرنے کے لیے عوامی رائے اہم ہے۔ برامپٹن کے تمام شہریوں کے لیے  –سٹی ایسا اکیلے نہیں کر سکتا 
 کے کئی طریقے ہیں۔اپنی رائے دینے 

  کسی ورکشاپ میں حصہ لیں۔
سٹی تین ورکشاپس کا انعقاد کر رہا ہے، جس میں رہائشی اس بارے میں مربوط ہو سکتے ہیں اور اپنے خیاالت کا اظہار کر سکتے ہیں کہ 

 برامپٹن زیادہ عمر دوستانہ کیسے ہو سکتا ہے۔

 

 نومبر 19بروز پیر، 
 12دن  – 10صبح 

 سکی چیلٹ چنگواکوسی پارک
 برامیال روڈ 9050

 نومبر 26بروز پیر، 
 8رات  – 6شام 

 نٹرگور میڈوز کمیونٹی س
 دی گور روڈ 10150

 نومبر 29بروز جمعرات، 
 8رات  – 6شام 

 سنٹر مأونٹ پلیزنٹ کمیونٹی ڈرائیو
 کمیوٹر ڈرائیو 100

 
 لیں۔ میں حصہ سروے

www.brampton.ca/agefriendly یہ  تحریری نقل حاصل کریں۔ اس کی مالحظہ کریں یا برامپٹن الئبریری کی کسی بھی شاخ سے
 دسمبر تک دستیاب رہے گا۔ 7سروے مورخہ 

 
 راہ راست رابطہ کریں۔ٹیم سے ب

 پر کال کریں۔ 905.874.2054پر ای میل کریں یا  agefriendly@brampton.caاپنے خیاالت 
 

 رہیں!منتظر 
 ۔کا انعقاد میں ایک سینئرز فورم 2019ہوں گے، بشمول جنوری میسر آنے والے مہینوں میں اس عمل میں شامل ہونے کے مزید مواقع بھی 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/agefriendlyمزید جاننے کے لیے 
 

 اقتباس
اس کی کلیدی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سٹی  کا تنوع"نسلی پس منظر اور عمر کے حوالے سے برامپٹن 

جو ہمارے رہائشیوں کی خواہشات اور ضروریات کی عکاسی کرتا ہو، عوام کی رائے سننا  ،زندگی گزارنے کا ایک ایسا تجربہ فراہم کرے
اہم ہے۔ مجھے کونسل میں اس عمر دوستانہ حکمت عملی کو شروع کرنے میں خوشی محسوس ہوئی اور مجھے اس کو ہمارے لیے نہایت 

حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ آنے والی ورکشاپس میں عوامی رائے کے مرحلے تک پہنچتا دیکھنے پر فخر ہے۔ میں تمام لوگوں کی 
 ۔"پہنچنی چاہیےحصہ لیں اور یقینی بنائیں کہ ان کی آواز 

 میئر لنڈا جیفری   -

http://www.brampton.ca/agefriendly
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=agefriendly@brampton.ca
http://www.brampton.ca/agefriendly
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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 
natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 |  

   
 
 

http://www.twitter.com/CityBrampton
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