
 

 

 
 برائے فوری اجراء

 

 مدعو کر رہا ہے مقامی امیدواروں کواکتوبر کو سٹی ہال میں وفاقی انتخابات کے  9سٹی آف برامپٹن 
 

کے وفاقی انتخابات سے پہلے، رہائشیوں کو درپیش اہم مسائل پر بات چیت کرنے کے  2019کینیڈا کے  -( 2019ستمبر  20برامپٹن، آن )
 اکتوبر کو ٹأون ہال میں مقامی امیدواروں کو مدعو کر رہا ہے۔ 9لیے سٹی آف برامپٹن مورخہ 

 
سا کہ نشستوں کی گنجائش جی بجے کیا جائے گا۔ 7اس تقریب میں عوام بھی شرکت کر سکیں گے اور اس کا انعقاد روز تھیٹر میں شام 

بک پر بھی براہ راست  یہ تقریب فیس نے کی گزارش کی جاتی ہے۔رجسٹر ہو روز تھیٹر کی ویب سائٹ پرمحدود ہے، لٰہذا رہائشیوں سے 
 نشر کی جائے گی۔

 
کینیڈا کے نوجوان ترین اور تیز ترین ترقی کرنے  سے بڑھ جانے کی توقع ہے۔ 900,000تک برامپٹن کے رہائشیوں کی تعداد  2041

ساتھ ہم آہنگ رکھنا ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک والے ایک شہر کے طور پر، آبادی میں متوقع اضافہ کو عوامی توقعات کے 
 موقع بھی۔

 
اعلٰی حکومتی سطحوں تک اپنی شراکت داریوں کو تقویت پہنچاتے ہوئے، سٹی آف برامپٹن کا مقصد دیرپا معاشی اثرات کے لیے ایسے 

اور شہریوں کے معیار زندگی میں اضافہ کیا  پروجیکٹس کا آغاز کرنا ہے جن سے مالزمتوں کے مواقع پیدا ہوں اور معاشرے کے فخر
 مالحظہ کریں۔ شہر کی ویب سائٹسٹی کی وفاقی ترجیحات کی مکمل فہرست کے لیے  جائے۔

 
 اقتباس

 
اور ہمیں برامپٹن کے حقوق کے لیے آواز بلند  -مقامی مسائل پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں "ہمارے کیے جانے والے فیصلوں کے 

کینیڈا کے نوجوان ترین اور تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر، وفاقی  کرنے والے مقامی نمائندوں کی ضرورت ہے۔
ا اترنے اور وژن کو حاصل کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتی حکومت کی معاونت اور شراکت داری برامپٹن کی ترجیحات پر پور

ہمارے معاشرے کے اندر نقل و حرکت، معاشی ترقی، کمیونٹی سیفٹی، جدت ک بامعنی بحث کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس حوالے سے ای ہے۔
 ہیں۔"اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے شراکت دار کیسے کوئی عملی اقدامات اٹھا سکتے 

 میئر پیٹرک برأون -

-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔  70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا ہیں۔ 
 فیس بک ،ٹرٹوئ سے سفر پر نکل رہے ہیں۔ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ہم

 ۔پر مزید جانیں www.brampton.ca پر رابطہ کریں۔ انسٹاگرام اور
 

 
 

 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

https://tickets.brampton.ca/Online/seatSelect.asp?createBO::WSmap=1&BOparam::WSmap::loadBestAvailable::performance_ids=E7BFF499-F472-47A2-936A-E29C92BFDFBB
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/2019-Federal-Election.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

