برائے فوری اجراء

عالقائی حکومتوں کے جائزہ کے دوران عوام کی جانب سے فیڈبیک کی ضرورت ہے

برامپٹن ،آن ( 17اپریل  - )2019ریجن آف پیل کی میونسپیلٹیوں کی ساخت کے بارے میں صوبہ ایک جائزہ لے رہا ہے۔ اس موضوع پر
لوگوں کے احساسات کو سمجھنے کے حوالے سے برامپٹن چاہتا ہے کہ اس کے رہائشی اور کاروباری ادارے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ
شہر کو آگے لے جانے کے لیے بہتری طریقہ کون سا ہو سکتا ہے۔
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۔
ریجن آف پیلز کی تین مینوسپیلٹیز میں برامپٹن کا شمار بھی ہوتا ہے۔ عالقائی سطح پر جن انتخابات پر بات چیت ہو رہی ہے ،وہ یہ ہیں کہ آیا
تینوں میونسپیلٹیوں کو باہم جوڑ کر ایک خود مختار شہر (یعنی ریجن کو توڑ دیا جائے) کی شکل دے کر ایک بڑا شہر بنا دیا جائے یا نہیں
یا پھر موجودہ ساخت کو ہی بحال رکھا جائے۔
برامپٹن کے رہائشیوں کے پاس اپنی فیڈبیک فراہم کرنے کے لیے کئی طریقے موجود ہیں۔ رہائشیوں کی جانب سے موصول ہونے والی تمام
فیڈبیک کی مدد سے صوبائی مشاورت کے دوران برامپٹن سٹی کونسل کے ممبران ریجنل کونسل میں اور دیگر اہم مواقع پر مطلع شدہ
فیصلے کر سکیں گے۔
اپنی رائے دیں





ٹاون ہال کا بندوبست کیا جائے گا ،جس میں ممبران کو ایک بے ترتیب طریقے
مورخہ  24اپریل کو شام  7بجے ایک ٹیلیفون ٔ
سے کال کیا جائے گا۔ جو خواتین و حضرات کالر لِسٹ میں اپنا نام شامل کروانا چاہیں ،وہ  24اپریل کو دن  12بجے تک آن الئن
سائن اپ کر سکتے ہیں۔
ٹاون ہال میٹنگ میں شرکت کریں۔ وہ لوگ جو اس میٹنگ کے دوران اپنی رائے دینا
ایک
بجے
3
دن
سٹی ہال میں  4مئی کو
ٔ
ُ
چاہتے ہوں یا سواالت پوچھنا چاہتے ہوں ،تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ  3مئی کو شام  4:30تک
 cityclerksoffice@brampton.caپر ای میل کر کے رجسٹر کروا لیں۔
ٹاون ہال کی میٹنگ کو فیس بُک پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا اور اُس وقت کے دوران بھی سواالت جمع کروائے جا سکیں
ٔ
گے۔
آپ  21مئی تک صوبہ اونٹیریو کے سروے کو آن الئن طور بھی مکمل کر سکتے ہیں۔

اقتباس
"عالقائی حکومتی جائزے کے دوران کئی انتخابات پر غور کیا جائے گا اور ہم اپنے ٹیکس گزاروں کے لیے منصفانہ فیصلوں کے متمنی
صہ لیں جس کی وجہ سے شہر کے
ہیں۔ میں برامپٹن کے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس نہایت اہم جائزہ میں ضرور ح ّ
انتظام و انصرام پر بہت بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ برامپٹن کا شمار آج کینیڈا کے سب سے تیزی سے فروغ پانے والے دوسرے شہر کے
طور پر ہوتا ہے اور ریجن آف پیل میں منتقل ہونے والے لوگوں میں سے تقریبًا  80فیصد کا انتخاب برامپٹن کو اپنا گھر بنانا ہوتا ہے۔ یہ
بات نہایت اہم ہے کہ برامپٹن کے رہائشیوں پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں کی میز پر ہماری ایک مضبوط آواز موجود ہو۔"
-

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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