برائے فوری اجراء

نیشنل پبلک ورکس ویک کی خوشیاں سٹی آف برامپٹن کے ساتھ مل کر منائیں
برامپٹن ،آن ( 14مئی  - )2019سڑکوں کی تعمیر ،برف ہٹانا ،ٹریفک کے سگنل ،کراسنگ گارڈز ،پارکس کی مرمت و بحالی اور عوامی
گراونڈز :یہ وہ کام ہے جن کو سٹی کا پبلک ورکس اینڈ انجنئرنگ کا شعبہ سر انجام دیتا ہے تاکہ برامپٹن متحرک رہے۔
پلے
ٔ
نیشنل پبلک ورکس ویک مورخہ  24-21مئی تک چلے گا اور اس دوران ہماری کمیونٹی میں پبلک ورکس کے پیشہ وارانہ ماہرین کی
سخت محنت اور کاوشوں کو سراہا جائے گا۔ پورا ہفتہ چلنے والی متعدد دلچسپ اور دل کو موہ لینے والی سرگرمیوں کے ذریعے سٹی آف
برامپٹن اس بارے میں عوامی آگاہی پیدا کرے گا کہ پبلک ورکس کی خدمات ہر روز ہماری کمیونٹی پر کیسے مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔
ان تمام سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز بروز منگل  21مئی کو صبح  9بجے برامپٹن سٹی ہال آٹریم اور کین وہلینز اسکوائر میں منعقد کی جانے
والی افتتاح اور پرچم کشائی کی تقریب سے ہو گا۔
سٹی کی نیشنل پبلک ورکس تقریبات میں درج ذیل شامل ہیں:


لوڈر چیلنج
منگل 21 ،مئی صبح  8تا دن 3
ولیمز پارک وے یارڈ ( 1975ولیمز پارک وے)



ہاوس
پبلک اوپن ٔ
منگل 21 ،مئی اور بدھ 22 ،مئی ،صبح  10تا دن  2بجے
ولیمز پارک وے یارڈ ( 1975ولیمز پارک وے) اور سینڈل ووڈ پارک وے ورکس یارڈ ( 120سینڈل ووڈ پارک وے ویسٹ)



سٹاف بس پُل چیلنج
جمعرات 23 ،مئی ،صبح  10تا دن 12
ویلنگٹن اسٹریٹ (مین اسٹریٹ تا جارج اسٹریٹ)

پورے ہفتے کے دوران چلنے والی تمام تقریبات کی تفصیالت کے بارے میں جاننے کے لیے ،براہ کرم یہاں کلک کریں۔
اقتباس
پبلک ورکس کے پیشہ وارانہ ماہرین ہماری روزمرہ زندگیوں میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ سڑکوں ،پکڈنڈیوں اور پُلوں کی
تعمیر کے ذریعے شہریوں کے طبعی روابط کو استوار کرتے ہیں اور اس کے عالوہ شجرکاری کی مہمات اور خوبصورت پارکس کی دیکھ
بھال کرتے ہوئ ے لوگوں کو سماجی طور پر بھی باہم مربوط رکھتے ہیں ،جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور یہ لوگ
مصروف شاہراہوں پر بچوں کو سڑک عبور کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ یہ ساالنہ تقریب ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کا
شکریہ ادا کریں جو برامپٹن کو متحرک رکھنے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔

-

براون
میئر پیٹرک ٔ

30--

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن  650,000لوگوں اور  70,000کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے
لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں ،ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت
رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ ،قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے ٹوئٹر ،فیس بک
اور انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
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