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 سٹی آف برامپٹن شہریوں کی تقرریوں کے لیے دعوت دیتا ہے
 

سٹی شہریوں پر مبنی مشاورتی کمیٹیوں، تجاویز دینے والی کمیٹیوں، ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز اور متعلقہ 
 عہدوں کے لیے شہریوں کی تقرریوں کے لیے دعوت دے رہا ہے

 
نسل آف کو - جو شہری اپنے شہر کی تعمیر و ترقی میں شامل ہونا چاہتے ہوں، سٹی آف برامپٹن ان سب کو مدعو کر رہا ہے –برامپٹن، آن 

، یجانشین کے منتخب ہونے تک رہے گی میں یا کس 2022، جو نومبر کی مدت 2022-2018دی کارپوریشن آف سٹی آف برامپٹن اپنے 
 کے لیے کئی عہدوں پر شہریوں کی تقرریوں کے لیے درخواستیں قبول کر رہی ہے۔

 
سٹی کو شہریوں پر مبنی مشاورتی کمیٹیوں، تجاویز دینے والی کمیٹیوں، ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز اور متعلقہ عہدوں کے لیے شہریوں کی درج 

 :ضرورت ہے کے لیےذیل تقرریوں 
 

 شہریوں پر مبنی مشاورتی کمیٹیاں

 ایکسیسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹی 

 ( 24-15+( اور تین 55ایج فرینڈلی برامپٹن ایڈوائزری کمیٹی )تین بالغان )سال کی عمر کے افراد درکار ہیں 

  اور کوئین اسٹریٹ  410برامپٹن کمیونٹی سیفٹی ایڈوائزری کمیٹی )چار شہری نمائندے، شہر کے چاروں حصوں، جو ہائی وے

 ( ہر ایک میں سے ایکہیں،  علیٰحدہ ہوتےسے 

 برامپٹن ہیریٹیج بورڈ 

  نسلکوبرامپٹن اسکول ٹریفک سیفٹی 

 سائیکلنگ ایڈوائزری کمیٹی 

 انوائرنمنٹ ایڈوائزری کمیٹی 

 اسپورٹس ہال آف فیم کمیٹی 

 
 تجاویز دینے والی کمیٹیاں، ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز اور دیگر عہدے

  کمیٹی )اقتصادی پس منظر رکھنے والے زیادہ سے زیادہ تین شہری(آڈٹ 

 ٹری پینلٹی سسٹم اسکریننگ ریویو آفیسریایڈمنسٹریٹو مان 

 ٹری پینلٹی سسٹم ہیئرنگ ریویو آفیسریایڈمنسٹریٹو مان 

 برامپٹن اپیل ٹریبیونل 

 ڈجسٹمنٹیکمیٹی آف ا 

 ( متبادلالیکشن کمپالئنس آڈٹ کمیٹی )اراکین 

 ٹینڈرڈز کمیٹیپراپرٹی اس 

 
ان تقرریوں کے لیے رہائشیوں کا وقت اور فعال شمولیت درکار ہے، تاکہ شہر پر بامعنی اثر پڑ سکے۔ تقرریوں کے مواقع کے متعلق مزید 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.caکے لیے   ںوات، بشمول قابلیتیں اور ذمہ داریمعلوم
 
 
 
 
 

جا سکتے  سے حاصل کیے www.brampton.caاور قواعد و ضوابط سٹی کی ویب سائیٹ  کمیٹی/تقرری کے لیے درخواست فارمہر 
ی درخواست کے لیے جا سکتے ہیں یا بذریعہ ڈاک معلومات بھیجے جانے ک بھی ہیں، یا برامپٹن سٹی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر سے

 ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 دستیاب ہیں۔ بھی مانگے جانے پر درخواستوں کے متبادل فارمیٹ

 
بھجوائے  ڈاک اور بذریعہ کے دفتر کو بذریعہ ای میل رکسٹی کلسے پہلے  4:30کو شام  2019جنوری  18بروز جمعہ،  درخواست فارم
 جا سکتے ہیں جمع کروائےبھی یا ذاتی طور پر  جا سکتے ہیں

 
 جن رہائشیوں کو مزید معلومات درکار ہو، وہ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں:

City Clerk’s Office, Brampton City Hall 
2 Wellington St W, Brampton, ON L6Y 4R2 

2101-874-905 cacityclerksoffice@brampton.,     
 

 اقتباس
 

کو شہریوں کی کسی تقرری کے لیے درخواست دینی  ن کے رہائشیوںکی خواہش رکھنے والے برامپٹ "ہمارے شہر میں کچھ کر کے دکھانے
یہی وجہ ہے کہ شہریوں پر مبنی مشاورتی کمیٹیاں، تجاویز  –چاہیے۔ باخبر فیصلہ سازی صرف رہائشی مشیروں کے ذریعے ہی ممکن ہے 

فرق پیدا کر بہت زیادہ ساتھ مل کر، ہم اہم ہیں۔ ایک  زیادہ دینے والی کمیٹیاں، ایڈمنسٹریٹو ٹریبونلز اور متعلقہ عہدے برامپٹن کے لیے اتنے
 سکتے ہیں۔" 

 
 میئر پیٹرک برأون -

 
-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.caپر فالو کریں۔  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن 
 سٹی آف برامپٹن

3426-874-905 | Monika.Duggal@brampton.ca  
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