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 ۔ںیارکریاخت تیکے ڈالرز۔ شمول کسیآپ کا شہر۔ آپ کے ٹ

یق کار میں  یمپٹن کے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہےکہ وہ بجٹ کے طر  حصہ لیںبر

 
یو :   سٹی  یمپٹن، اونٹار یمپٹن کے بجٹ بر ء کی تیاری کاکام جاری ہے۔  سٹی کے اس عزم کے حصےکے طور پر کہ کمیونٹی حصہ 2016آف بر

یق کار لے، رہائشیوں کو اس میں اپنی رائے دینےکے متعدد مواقع فراہم کئے جا رہے ہی ں۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہےکہ وہ اس طر

  کیا چاہیں گے کہ سٹی ان کے پراپرٹی ٹیکس کے ڈالروں کو کیسے خرچ کرے۔  اپنی رائے دیں کہ وہاور  حصہ لیںمیں 

یقے ہیں۔  یق کار میں حصہ لینےکے بہت سے طر  اس طر

 
 (Budget Allocator)بجٹ ایلوکیٹر 

یہ ایک عظیم آن الئن ٹول ہے جس کے استعمال سے رہائشی سٹی کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکس کے ڈالروں کو کیسے استعمال کرنا 

 چاہتے ہیں۔ 

 
 عوامی اجالس

یق کار کے دوران، رہائشیوں کے پاس بجٹ کی گفتگوکا حصہ بننے کے متعدد مواقع ہوں گے:  کمیونٹی کے مختلف اجالسو ں کے بجٹ کے طر

  موقع پر اپنی رائے فراہم کرکے، جو شہر بھر میں منعقد ہوں گے اور بجٹ کمیٹی میٹنگز میں شامل ہو کر جو عوام کیلئےکھلی ہیں۔  

 
 کیا پہلے آپ کو معلوم تھا؟

بہ کیسے تیارکرتی ہے۔ بجٹ  یں کہ سٹی ہر سال اپنے بجٹ کا منصو الئن دستیاب ہے  جو آن (infographic)ء کا انفوگرافک 2016معلوم کر

یق کارکے بارے میں فوری یڈیوز بھی آن الئن دستیاب ہیں۔  بجٹ کے طر  اور آسان معلومات فراہم کرتا ہے۔ پراپرٹی ٹیکس و

 
 بجٹ کی معلومات

ین معلومات حاصل کرتے رہیں۔  یخوں کے بارے میں تازہ تر یق کار، معلومات اور کلیدی تار  بجٹ کے طر

 
یب سائٹ پر  بانی اس و ید معلومات کیلئے، براِہ مہر ین معلومات کے بارے میں مز یخوں، مقامات اور تازہ تر یق کار اورکلیدی تار بجٹ کے طر

یں www.brampton.ca/budgetجائیں  یں۔   CityBrampton@،  ٹوئٹر پر ہماری پیروی کر  یا کال کر

 

 

نسلی پس  مختلف 209مختلف زبانیں بولنے والے  89برامپٹن کے بارے میں:کینیڈا میں نواں سب سے بڑا شہر، برامپٹن ایک متنوع آبادی کا جشن منا رہا ہے جو کہ 
حمل کے نظام تک رسائی  منظر کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ برامپٹن کے رہائشی اور زائرین جدید ترین تفریحی سہولیات اور کینیڈا میں سب سے تیز رفتار نقل و

ے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید میں کھوال، برامپٹن سوک ہسپتال، ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کا حصہ ہے، جو کہ کینیڈا میں سب س 2007رکھتے ہیں۔ 
 پر فالو کریں۔ Twitter/کو ٹوئٹر CityBrampton@ مالحظہ کریں یا www.brampton.caمعلومات کیلئے، 

 
 

 میڈیا کا رابطہ 

Brian Stittle 
Sr. Media Coordinator 

City of Brampton  
 brian.stittle@brampton.ca905.874.2143 |  

 

 

http://www.brampton.ca/budget
mailto:brian.stittle@brampton.ca

