
 

 

 
 

            برائے فوری اجراء
 

 آپ کو دعوت دی جاتی ہہ کہ آپ برامپٹن کی سستی رہائشوں کی حکمت عملی بنانے میں ہماری مدد کریں
 

ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، سٹی آف برامپٹن  سستی رہائشوں اپنے رہائشیوں کی مختلف رہائشی  –( 2019اکتوبر  15برامپٹن، آن )
 کی اپنی پہلی حکمِت عملی کی تشکیل کا آغاز کرنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔

 
محفوظ اور مناسب رہائشیں جسمانی، معاشی اور سماجی بہبود کے لیے نہایت اہم ہوتی ہیں۔مگر، برامپٹن اور گریٹر ٹورانٹو ایریا کے تمام 

 ں کے رہائشیوں کے لیے سستی رہائشوں کا حصول اب تک ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔شہرو
 
سٹی اپنی کمیونٹی کی قیمتی رائے کو جاننے کے لیے عوامی مشاورت کی چار تقریبات کا انعقاد کر رہا ہے۔شہریوں کی حوصلہ افزائی کی 

اپنی رہائشی ضروریات کے متعلق اپنے قیمتی خیاالت کا اظہار کی جاتی ہے کہ وہ اس تقریب میں شرکت کریں اور سستی رہائشوں اور 
 کریں۔

 
 پبلک اوپن ہأوس

  7:30  – 4:30اکتوبر، شام  22منگل، 

 Brampton City Hall, Atrium (Main Floor)برامپٹن سٹی ہال، آٹریم )مین فلور( )

 (Wellington Street West 2ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ ) 2

 

 1عوامی ورکشاپ #

 8رات   – 6اکتوبر، شام  24جمعرات، 

 (Springdale Library, Multipurpose Roomسپرنگ ڈیل الئبریری، ملٹی پرپز روم )

 (Bramalea Road 10705برامیال روڈ ) 10705

 

  2عوامی ورکشاپ #

 8رات   – 6اکتوبر، شام  29منگل، 

 ( Mount Pleasant Community Centre, Paul Hunt Room Bنٹر، پال ہنٹ روم بی )سمأونٹ پلیزنٹ کمیونٹی 

 (Commuter Drive 100کمیوٹر ڈرائیو ) 100

 

 3 عوامی ورکشاپ #

  8رات   – 6  نومبر، شام 5منگل، 

 (Knightsbridge Senior Centre Auditoriumنائٹس بِرج سینئر سنٹر آڈیٹوریم )

1A ( 1نائٹس بِرج روڈA Knightsbridge Road) 

 

 

 کے بارے میں (Housing Bramptonبرامپٹن )ہأوسنگ 

چونکہ ریجن آف پیل کرایہ کی سستی یونٹس فراہم کرنے والی ایک مقامی اتھارٹی ہے لیکن زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی کرنا سٹی 

اضافہ کرنا ہأوسنگ برامپٹن انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔تعمیر کی جانے والی سستی برائے کرایہ اور ملکیتی یونٹس کی   کی تعداد میں 

(Housing Brampton  )کی توجہ کا مرکز ہو گا۔ 

 

 



 

 

سٹی رہائشیوں، رہائش فراہم کنندگان، کمیونٹی کے اسٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتی سحطوں کے ساتھ مل کر "برامپٹن میں تیارشدہ" ایک 
 ل کی رہائشی ضروریات کو پورا کرے گی۔حکمت عملی تشکیل دے گا، جو برامپٹن کے شہریوں کی موجودہ اور مستقب

 ۔ہماری ویب سائٹ مالحظہ کریںسستی رہائشوں کے بارے میں سٹی کی حکمِت عملی کے متعلق مزید جاننے کے لیے  

 

 

 اقتباس
 

فیصد تک بڑھنے کی توقع ہے، برامپٹن کو مواقع کا شہر بنانے کو یقینی بنانے کے لیے اپنے  50سال میں ہمارے شہر کی آبادی  25"اگلے 
اپنے شہر سے لوگوں کی وابستگی میں اضافہ کرنے، اسے رہنے رہائشیوں کی خوشحالی میں اضافہ کرنا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔

میں برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی حوصلہ ایک جرأت مندانہ قدم ہے۔ ہأوسنگ برامپٹنرکوز بنانے کے لیے کے قابل اور کمیونٹی پر م
 افزائی کرتا ہوں کہ وہ باہر نکلیں اور اپنی اواز بلند کریں۔"

 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 

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

 د جانیں۔پر مزی www.brampton.caپر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور 

 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Pages/Affordable-Housing.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

