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 سٹی آف برامپٹن اپنے پہلے عمر دوستانہ فورم کی میزبانی کر رہا ہے

دعوت دی جاتی ہے کہ برامپٹن کو رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ  یک کرنے تمام عمر کے رہائشیوں کو اس بارے میں بات چیت

 کیسے بنایا جائے۔

 

ایک عمر دوستانہ حکمت عملی کی تشکیل کے لیے سٹی آف برامپٹن کے جاری کام کے حصے کے طور پر، رہائشیوں کو  –برامپٹن، آن 

علق برامپٹن کو عمر کے ہر مرحلے سے تمیں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے کہ مباحثہ بحث ایک  منعقد ہونے والے اس بارے میں

 رکھنے والے افراد کے رہنے کے لیے بہتر جگہ کیسے بنایا جائے۔

 

بجے تک اپنا پہال عمر دوستانہ فورم منعقد  2سے دن  9:30جنوری کو صبح  19 مورخہ ی معاونت کے ساتھ، سٹی بروز ہفتہشیریڈن کالج ک

 مک الفلن روڈ سأوتھ( میں منعقد کی جائے گی۔  8870ئرز سنٹر )ہے۔ یہ تقریب فالور سٹی سین رہا کر

 

 یہ مفت تقریب تمام عمر کے رہائشیوں کے لیے کھلی ہے۔ سرخیوں میں شامل ہیں: 

   یہ تنظیم ایک  بانی، کی جانب سے کلیدی خطاب۔ ےک یزٹ  س 80 8ا، بین االقوامی طور پر تسلیم شدہ غیر منافع بخش تنظیم لوسل پینگ

سال کے بوڑھے کے لیے  80لیکن طاقتور فلسفے کی بنیاد پر تخلیق کی گئی تھی: "اگر آپ ایک آٹھ سال کے بچے اور ایک  ہساد

 اچھا شہر بنا لیتے ہیں، تو آپ نے تمام لوگوں کے لیے ایک کامیاب شہر بنا لیا"۔

 بوتھ یپریزینٹیشنز، سرگرمیاں اور معلومات 

 زز اور تحائفڈور پرائ 

 لنچ پھلکا صبح کی کافی اور ہلکا 

 

اہمی کو یقینی بنانے میں مدد کرے گی، جو انہیں صحت مند سٹی کی عمر دوستانہ حکمت عملی رہائشیوں کو ان خدمات اور سہولتوں کی فر

معیار زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے درکار ہیں۔ یہ ان کلیدی مقامات پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جنہیں ورلڈ ہیلتھ  رہنے اور اعلی  

آرگنائزیشن نے عمر دوستانہ کمیونٹیوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، بشمول عوامی ذرائع آمدورفت، رہائش، سرکاری عمارتیں 

 سماجی شمولیت اور کمیونٹی سروسز۔اور بیرونی مقامات، مالزمت، 

 

مالحظہ فرمائیں یا   www.brampton.ca/agefriendly رجسٹر ہونے کے لیےفورم میں جگہ محدود ہے اور رجسٹریشن درکار ہے۔ 

 پر کال کریں۔ 905.874.2054

 

 اقتباسات

سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کی ایک بڑھتی ہوئی  50ان ترین شہروں میں سے ایک ہے، مگر ہمارے پاس "برامپٹن کینیڈا کے نوجو

ہے۔ جب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ برامپٹن کو رہنے کے لیے ایک مزید بہتر جگہ کیسے بنایا جائے، تو یہ بات  موجود آبادی بھی

 ۔"بنیںاہم ہے کہ ہر عمر کے لوگ اس گفتگو کا حصہ 

 میئر پیٹرک برأون -
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https://www.880cities.org/
http://www.brampton.ca/agefriendly


 

 

 
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

 مونیکا ڈوگال
 اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، میڈیا 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن 
 سٹی آف برامپٹن

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