
 

 

 برائے فوری اجراء

 کی تقریبات کے مواقع پر برامپٹن میں میں خوب پودے لگائیں مہم پورے شہر میں چلنے والی شجرکاری

اپریل سے آنے والے ہفتوں کے دوران سٹی آف  22کی تقریبات کے سلسلے میں مورخہ  2019ارتھ ڈے  -( 2019اپریل  11برامپٹن، آن )
 برامپٹن کمیونٹی کے لیے شجرکاری کی چار تقریبات کا انعقاد کر رہا ہے۔

  درج ذیل تقریبات منعقد کی جائیں گی۔

 12تا دن  10اپریل | صبح  27ہفتہ، 

  ،کالرک بولیورد 170نارٹن پیلس پارک 
 شجرکاری اور ایک مفت باربی کیو کا بندوبست

 

  ،چنگواکوسی روڈ 9020ٹیراموٹو پارک 
 کریڈٹ ویلی کنزرویشن کے اشتراک کے ساتھ شجرکاری کی تقریب

 

  ،کلیئرویلے کنزرویشن روڈ 8998کلیئرویلے کنزرویشن ایریا 
 ٹورونٹو اینڈ ریجن کے اشتراک کے ساتھ شجرکاری مہم۔

 
 1تا دن  10مئی | صبح  4ہفتہ، 

  ،ئیوپریسڈ برک ڈرا 244ویلی بروک پارک 
اینوئل اسکأوٹ کمیونٹی کی جانب سے شجرکاری اور ایک مفت باربی کیو کا بندوبست جو ٹورونٹو اینڈ ریجن کے اشتراک 

 کے ساتھ منتظم کیا جا رہا ہے۔

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/parksشجرکاری مہم کی کسی بھی تقریب میں رجسٹر کرنے کے لیے، براہ کرم 

اور  یلچے/کدالیںموزوں جوتے پہننے چاہیں۔ ب ورو موسم کے مطابق لباس اور بند ااپریل ہے۔ شرکاء ک 25رجسٹر ہونے کی آخری تاریخ 
دستانے فراہم کیے جائیں مگر ان کی تعداد محدود ہو گی۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اگر ممکن ہو، تو وہ یہ چیزیں اپنے 

 ئیں۔ موسم جیسا بھی ہو، یہ تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ساتھ لے کر آ

 ارتھ ڈے کے متعلق

یعنی زمین پر بسنے والے   -ارب پودے لگائی جائیں  7.8کے ارتھ ڈے تک  2020کا ہدف ہے کہ  ارتھ ڈے نیٹ ورکاس مرتبہ 
ممالک سے تعلق رکھنے والے ایک ارب سے زیادہ  192اس تنظیم کے بقول ارتھ ڈے کی سرگرمیوں میں  ہر شخص کے لیے ایک پودا۔

 لوگ حصہ لے رہے ہیں، جو سماجی خدمات کے شعبے میں کام کرنے واال دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔

 اقتباس

"کونسل کی ترجیحات میں برامپٹن کو سرسبز شہر بنانے کی ترجیح بھی شامل ہے اور ارتھ ڈے اس حوالے سے ایک عظیم موقع ہے جس 
ر ہم اپنی کمیونٹی سے وابستہ ہو کر ماحول کے تحفظ کے بارے میں آگاہی پھیال سکتے ہیں۔ میں ہر کسی کی اور بالخصوص اپنے پ

بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔  خوب میں کی سرگرمیوں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے مستقبل کے شہر کو سرسبز بنانے
ری، ذمہ داری کے احساس کو اجاگر کرنا اور ماحولیاتی بقاء میں اپنا کردار ادا کرنا ہمارے شہر کے لیے ماحولیاتی ترغیبات مثالا شجرکا

 نہایت اہم ہے۔

 میئر پیٹرک برأون      -      
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر،

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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