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 دعوت دی جا رہی ہےاور صاحب کشف افراد کو  عمل تمام نوجوان رہنمأوں، سرگرم
 ویژن یوتھ سمپوزیم منعقد کر رہا ہے 2040سٹی اپنا پہال برامپٹن 

 

ویژن کے بارے میں جاری بحث کے حصے کے طور پر، سٹی آف برامپٹن اپنے پہلے ویژن یوتھ سمپوزیم کا  2040برامپٹن  –برامپٹن، آن 
تک بجے  5تا شام  10دسمبر کو صبح  1یہ تقریب بروز ہفتہ،  حصہ بننے کے لیے برامپٹن ہائی اسکول کے طلباء کو دعوت دے رہا ہے۔

 تک ایک سماجی تقریب منعقد کی جائے گی۔ 8سے رات  5برامپٹن سٹی ہال میں منعقد کی جا رہی ہے، جس کے بعد شام 

یہ تقریب برامپٹں کے نوجوانوں کو اس بارے میں اپنے خیاالت شریک کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گی، کہ اس ویژن کی حقیقت میں 
، تفریح، صحت، مالزمتیںماحول، ذرائع آمد و رفت،  –تعبیر کیسے کی جا سکتی ہے۔ شرکاء دلچسپی کے ایک شعبے کا انتخاب کریں گے 

 اور مستقبل کے لیے ایک حکمت عملی تیار کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ –قافت سماجی مسائل یا فنون و ث
  

چیزیں شامل ہوں گی۔ دلچسپ مزید کچھ اس موقع پر مفت ناشتہ اور دن کا کھانا، ورکشاپ کی نشستیں، فنوں کے مظاہرے، پریزینٹیشنز اور 
۔ اس بات کو ترجیح دی فرمائیںمالحظہ  bramptonyouthsymposium.eventbrite.comرجسٹر کرنے کے لیے، برائے مہربانی 

 سٹی اس روز کے لیے لیپ ٹاپے لیے ساتھ الئیں، تاہم زیادہ سے زیادہ شرکت کو ممکن بنانے ک اپنے جاتی ہے کہ شرکاء اپنا لیپ ٹاپ
 دے گا۔ بھی ادھار

 
میں توثیق کی گئی تھی، اس صدی کے اگلے چوتھائی حصے میں  2018ویژن، جس کی سٹی کونسل کی جانب سے مئی  2040برامپٹن 

پر  اتمخصوص اقدام 28برامپٹن کے مستقبل پر ایک پرامید نظر ہے۔ یہ ویژن کے سات کلیدی خیاالت اور انہیں ممکن بنانے کے لیے 
 مالحظہ کریں۔ brampton.ca ویژن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 2040توجہ مرکوز کرتا ہے۔ 

  
 اقتباسات

موجود  تصّوراتوئرز ہوں، ہمارے نوجوانوں کے پاس بہترین فنکار ہوں، اتھلیٹ یا انٹرپرین، شک وہ معاشرے میں سرگرم افراد ہوں "بے
تک کیسا دیکھنا چاہتے ہیں،  2040اہم ہوتی ہیں۔ بحث کرنے، غور و فکر کرنے اور یہ کہ وہ اپنے شہر کو  بہت ہوتے اور اور ان کی باتیں

 پوزیم ایک بہترین موقع ہے۔"یہ سم ، اُن کے پاسکا تعین کرنے میں مدد کرنے کے لیے
 میئر لنڈا جیفری       -

 
کرنے، انہیں آزمانے اور اپنا بنانے کے لیے للکارتا ہے۔  چیت ویژن سٹی اور کمیونٹی کو نئے خیاالت کے بارے میں بات 2040"برامپٹن 

 کینیڈا کے نوجوان ترین شہروں کے طور پر، ہمارے نوجوان ان مباحثوں کا اہم حصہ ہیں۔"
 یزیلیئنسیاینٹونیئیٹا منیچلو، منیجر، کمیونٹی انوویشن اینڈ ر  -

 

-30- 

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

 کرسٹین شرما
 میڈیا ریلیشنز، سٹی آف برامپٹن

christine.sharma@brampton.ca905.874.2880 |  

http://bramptonyouthsymposium.eventbrite.com/
http://www.brampton.ca/2040Vision
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=christine.sharma@brampton.ca


 

 

 
 
 

 

  

 

 
 


