برائے فوری اجراء

تمام رہائشیوں کو دعوت عام! یہ برامپٹن میں موسم بہار کی صفائی کا وقت ہے

اسپرنگ کلین اپ ،ڈونٹ بی ٹریشی! مہم اور اسٹریٹ سویپنگ پروگرام کا آغاز مورخہ  1اپریل سے ہو گیا
ہے۔
برامپٹن ،آن ( 1اپریل  - )2019برف کے پگھلنے اور درجہ حرارت میں اضافہ کے ساتھ ہی موسم بہار کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ مگر
اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ چند مہینوں سے چھپا ہوا کوڑا کرکٹ اب سامنے آ گیا ہے۔ اب چونکہ اگلے ہفتوں کے دوران سٹی کا عملہ بھی
پارکس اور گلیوں کی صفائی کے کام پر موجود ہو گا مگر موسم بہار کی اس صفائی مہم میں حصہ لینا ہماری بھی ذمہ داری ہے۔
موسم بہار کی صفائی ستھرائی 1 :تا  30اپریل
شہریوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ  1تا  30اپریل تک جاری رہنے والی اس ساالنہ صفائی مہم کے دوران اپنی جائیدادوں،
پڑوس اور مقامی پارکس کی صفائی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
آپ رضاکارانہ طور پر اکیلے بھی صفائی کر سکتے ہیں یا صفائی کے لیے منتظم شدہ دنوں میں سے کسی ایک میں شرکت کر سکتے ہیں۔
تمام مطلوبہ سامان فراہم کیا جائے گا۔ تقریبات کا مکمل شیڈول دیکھنے اور حصہ لینے کے لیے رجسٹر ہونے کے
لیے  brampton.ca/springcleanupمالحظہ کریں۔
ڈونٹ بِی ٹریشی!
موسم بہار کی صفائی ستھرائی کے پروگرام کی معاونت کے لیے سٹی اپنی ڈونٹ بِی ٹریشی! مہم کا آغاز کر رہا ہے جس کا مقصد کوڑا
کرکٹ پھیالنے کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ،کوڑا کرکٹ کو موزوں طور پر ٹھکانے لگانا اور اپنے شہر میں کوڑا کرکٹ کی مقدار میں
کمی النا ہے۔
کوڑا کرکٹ کے انسانی صحت ،جنگلی حیات اور قدرتی ماحول پر پڑنے والے مضر اثرات کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات میں کمی
النے کی بابت برامپٹن کو صاف ستھرا اور انسان دوست بنانے کے حوالے سے سٹی کی جانب سے پہلے سے جاری شدہ مہم کا ایک
تسلسل ہے۔ ڈونٹ بِی ٹریشی! مہم اکتوبر کے مہینے میں موسم خزاں کے صفائی ستھرائی کے پروگرام تک چلتی رہے گی۔

اس مہم کے ایک حصے کے طور پر ،سٹی اپنے سکولوں میں بھی کوڑا کرکٹ صاف کرنے کا ایک چیلنج منعقد کر رہا ہے۔ اپریل کے
مہینے میں سب سے زیادہ صفائیاں کرنے والی اور اپنے کام کی تصاویر کو  @BramGrowGreenپر ٹویٹ کرنے والی کالس
کو شجرکاری کی ایک تقریب میں مدعو کیا جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے ،مالحظہ کریں .brampton.ca/growgreen
گلیوں میں جھاڑو لگانا
سٹی کا عملہ بہت جلد اس ریت اور کچرے کو صاف کرنا شروع کر دے گا جو پورے موسم سرما کے دوران جمع ہو جاتا ہے۔ موسم کی
صورت حال کے مطابق ،جھاڑو لگانے کا یہ کام مئی کے مہینے کے اختتام تک جاری رہے گا۔ مزید جاننے کے لیے،
 .brampton.ca/streetsweepingپر جائیں
اقتباس

"اگر کافی کا ایک کپ کسی پارک کے بینچ پر رہ گیا ہو یا کسی گاڑی کے شیشے سے ایک سگریٹ بھی باہر پھینک دیا گیا ہو ،تو یہ سب
کچرا بہت نقصان کرتا ہے اور ہمارے ماحول ،ہماری جیبوں اور کمیونٹی کے بارے میں ہماری سوچ پر شدید اثرات مرتب کرتا ہے۔ اپنے
شہر کی حفاظت کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے تاکہ یہ شہر تمام لوگوں کے رہنے لیے ایک صاف ستھرا اور ماحول دوست شہر بن
جائے  -اور اس کام کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی موجود ہوں ،وہاں کچرے کو ویسٹ بِن کے اندر ہی پھینکیں۔ صفائی کے
حوالے سے اس سال موسم بہار کے دوران منعقد ہونے ولی ترغیبات ،فرق پیدا کرنے کے لیے ہر شخص کی شمولیت کا ایک اچھا طریقہ
ہے۔"
-

براون
میئر پیٹرک ٔ

30-سٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،مالحظہ کریں www.brampton.caیا ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک ،اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔
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