برائے فوری اجراء

صوبے کی جانب سے عالقائی حکومتوں کے جائزے میں اپنی رائے کا اظہار کریں
برامپٹن ،آن ( 5اپریل  - )2019سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ ریجنل گورنمنٹ ریوو کے موقع پر اپنی
رائے کا اظہار کریں اور اپنی فیڈبیک ضرور دیں۔
اس سال کے آغاز میں ،صوبہ اونٹیریو نے عالقائی حکومتوں کا جائزہ لینے کا آغاز کیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ عالقائی
موثر اور کارگر طریقے سے کام کرتی ہوں اور جن ضروری سروسز پر کمیونٹی انحصار کرتی ہے وہ سروسز
حکومتیں ممکنہ حد تک ٔ
انہیں تسلسل کے ساتھ فراہم کی جا رہی ہوں۔
ٹاون
اس جائزے کے نتائج کی روشنی میں ریجن آف پیل کی طرز حکمرانی کا ڈھانچہ بھی متاثر ہو سکتا ہے جو کہ برامپٹن ،مسی ساگا اور ٔ
آف کیلیڈون کے شہروں پر مشتمل ہے۔
اپنی رائے دیں
صوبے کی جانب سے جاری مشاورت ،جو مورخہ  21مئی کو اختتام پذیر ہونے والی ہے ،میں میونسپیلٹیز اور رہائشیوں کے لیے اپنی
رائے دینے کے مختلف طریقے موجود ہیں۔
 .1اسپیشل ایڈوائزرز سے ذاتی طور پر مالقات کریں
جائزہ کے اسپیشل ایڈوائزرز کے ساتھ ذاتی طور پر بات چیت کرنے کے لیے عوام اور تنظیمیں درخواست دے سکتی ہیں۔ ایڈوائزرز کے
پاس آپ کی بات براہ راست سننے کے لیے یہ ایک موقع ہو گا  -جس میں وہ میونسپیلٹیز میں رہنے ،کام کرنے اور وقت گزارنے والے
لوگوں کو اس جائزہ میں براہ راست شامل کر سکیں گے۔
جگہ محدود ہے اور بالمشافہ بات کرنے کا اندراج صرف  3تا  9اپریل تک کھال رہے گا۔ برامپٹن کے لیے یہ موقع مورخہ  8مئی  2019کو
ریجن آف پیل ( 10پیل سنٹر ڈرائیور ،برامپٹن) میں شیڈول کیا گیا ہے۔
 .2تحریری گزارشات بھیجیں
صوبہ بذریعہ ای میل یا خط تحریری گزارشات بھی قبول کر رہا ہے۔
 .3آن الئن سروے مکمل کریں
آپ صوبے کا سروے آن الئن طور پر بھی مکمل کر سکتے ہیں۔
سٹی آف برامپٹن کے موازنے میں ریجن آف پیل کون سی سروسز فراہم کرتا ہے؟
تفریح ی پروگرام چالنے سے لے کر کوڑا کرکٹ اٹھانے تک ،ریجن آف پیل اور سٹی آف برامپٹن کئی ضروری سروسز فراہم کر رہے
ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ کون کیا کام کرتا ہے یہ لنک مالحظہ کریں۔
عالقائی حکومتی جائزے کے حوالے سے سٹی کیا کام کر رہا ہے؟
سٹی آف برامپٹن نے ریجنل آف پیل میں جائز نمائندگی کی وکالت کافی لمبے عرصے سے شروع کر رکھی ہےاور ایسے فیصلوں پر اپنی
پرزور آواز اٹھا رہا ہے جو برامپٹن کے رہائشیوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ کونسل کی خدمت میں عملہ ایک رپورٹ اپریل کے مہینے میں
پیش کر رہا ہے۔ اگلے دو مہینوں کے دوران عوامی مشاورت کے مزید مواقع بھی دستیاب ہوں گے۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سٹی کی ویب
سائیٹ اور سوشل میڈیا چینلز کے ذریعے مربوط رہیں۔

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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