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سٹی کونسل کی میٹنگز ہر دورسے بدھ کو صبح 9:30 پر منعقد ہوتی ہیں۔ مزید تفصیالت کے لیے www.brampton.ca مالحظہ کریں

اپ ڈیٹ کمیونٹی

میرئ کا پیغام

اپنے شہر میں ہونے والی دھامکے دار بڑھوتری کے حوالے سے توجہ دالنے کی ہامری 

بہرتین کوششوں کے باوجود، ہامرا نگہداشت صحت کا انفرا سٹرکچر اس کے برابر نہیں 

آ سکا ہے۔ اس پچھلے سال میں، ہم میں سے کئی لوگوں نے برامپٹن سوک ہاسپٹل میں 

ہونے والے رش کو خود دیکھا یا اس کے بارے میں پڑھا ہے۔

نومرب میں، میں نے پیل میموریل ہسپتال میں اوقات کار میں اضافے، فیز 2 کی عامرت 

کے فوری آغاز اور ایک تیرسے ہسپتال کی رضورت کی حامیت میں صوبے کو خط 

لکھا ہے۔  وہ خط لکھنے کے تھوڑے عرصے کے بعد، منسٹر آف ہیلتھ نے برامپٹن 

سوک کے لیے اضافی بسرتوں کا اعالن کیا اور پیل میموریل سنٹر کے فیز 2 میں 

معاونت کے لیے وعدہ کیا۔

ہم اس اعالن کو خوش آمدید کہتے ہیں مگر ابھی بھی مزید کام کرنے کی رضورت ہے - 2041 تک ہم تقریبًا 1 ملین 

شہریوں کا شہر ہوں گے۔ کونسل نے اب اس 50-45 ایکڑ زمین کی شناخت، حفاظت اور ترقی دینے کے لیے رضوری 

منصوبہ بندی رشوع کر دی ہے، جو ہمیں برامپٹن کے مغربی حصے میں مستقبل میں تیرسے ہسپتال کے لیے رضورت 

پڑے گی۔ ہمیں اونٹاریو حکومت کی جانب سے برامپٹن کی مستقبل کی نگہداشت صحت کے لیے منصوبہ بندی اور 

فنڈنگ کو تیز کیے جانے کی رضورت ہے۔

لنڈا جیفری 
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ایک محفوظ، صحت مند اور خوشحال کمیونٹی مسلسل میری ترجیح ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم 

خوبصورت پارکس اور عوامی جگہوں والے زبردست عالقوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آمد و رفت کے 

متام بڑے نیٹ ورکس کے قریب ہامری زبردست جگہ شہریوں اور کاروباروں کو کامیابی کے کئی مواقع 

دیتی ہے۔

عوامی آمد و رفت کے ذرائع میں برامپٹن کی رسمایہ کاری کے نتیجے میں سواری میں بے مثال اضافہ ہوا 

ہے اور شہر میں 63,000 سے زائد کاروباروں کے ساتھ، برامپٹن ایک بڑے شہری سنٹر کے طور پر منایاں 

جگہ حاصل کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے۔

2018 بجٹ میں مرشقی برامپٹن کے تفریحی سنٹرز، بشمول ہأوڈن گرین برائر اور بیل مورل، کے لیے 

رسمایہ کی رقم تقویض کی۔ سٹی نے رّور اسٹون، 34,000 مربع فٹ پر مشتمل ایک سہولت گاہ، بھی 

خریدی ہے۔ سینرئ عملے نے 9M$ کی خرید، مبعہ 2.6M$ میں عامرت کی مرمت کی سفارش کی تھی۔  

خریداری کی قیمت کے کونسل کو رصف 575,000$ ٹیکس ڈالرز میں سے ادا کرنے پڑے، بقیہ رقم 

ڈیولپمنٹ فیس میں سے ادا کی گئی تھی۔ سنٹر میں بزرگ افراد کے لیے فالور سٹی سینرئز ریکریئیشن 

سنٹر کی طرح کے تفریحی پروگراموں کے انتخابات موجود ہوں گے، جبکہ ساتھ ہی خاندانوں کے لیے بھی 

پروگرام فراہم کیے جائیں گے۔

صوبائی اور میونسپل الیکشنز مستقبل قریب میں موجود ہیں۔ ایسے منائندگان کی تالش کریں، جو ِمل کر 

کام کرنے پر رضامند ہوں۔ رہنامئی اوپر سے رشوع ہوتی ہے، بحث صحت مندانہ ہوتی ہے مگر کامیابی کے 

لیے ٹیم کے طور پر کام کرنا رضوری ہے۔ 

آپ کے ریجنل کونسلر کے طور پر، میں سٹی اور ریجنل کونسل، دونوں میں آپ کی منائندگی کرتی ہوں۔ 

میں اس بات کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ آپ اپنے عالقے کے مسائل یا ایسے معامالت، جو شہر پر اثر 

انداز ہوتے ہوں، کے متعلق میرے ساتھ رابطہ کریں۔

پچھلے چار سالوں سے آپ کے سٹی کونسلر کے طور پر خدمات انجام دینا میرے لیے اعزاز کی بات 

رہی ہے۔ ایک ساتھ مل کر، ہم نے کئی مثبت نتائج حاصل کیے، تاہم؛ ہم نے ابھی بھی کافی سارا کام 

کرنا ہے۔ میں آپ کے خدشات اور جوابی آراء کو سنتی رہی ہوں اور آپ کی جانب سے دالئل دینا جاری 

رکھوں گی۔

مجھے آپ کے مفادات کی منائندگی کرنے پر فخر ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے رّور اسٹون گالف 

کلب کی خریداری کی اپنی عدم منظوری کے حوالے سے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ آپ نے اس بارے 

میں اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ سہولت گاہ فالور سٹی کی طرح رصف سینرئز سنٹر نہیں ہو 

گی، بلکہ متام عمر کے افراد کے لیے ہو گی۔  جب کونسل نے اس معاملے پر فیصلہ کیا، تو میں نے 

ٹیکس دہندگان کے لیے اس کی قیمت اور اپنے یقین، کہ اس خریداری میں کافی عوامی تعامل اور 

شفافیت نہیں تھی، کی وجہ سے اس خریداری کے خالف ووٹ دیا۔ میں شہریوں اور سینرئز کی کمیٹی 

کے لیے عوامی ٹأون ہال کو ترجیح دیتی ہوں، جہاں وہ خریداری کے حتمی ہونے سے پہلے رّور اسٹون 

کے سودے کے متعلق اپنے خیاالت اور خدشات ظاہر کر سکتے۔

میں نے ایک نیا ہأوِڈن کمیونٹی سنٹر تعمیر کرنے اور بیلمورل ریکریئیشن سنٹر کی مرمت کرنے کی 

حامیت بھی کی ہے۔ برامیال کے عالقے میں دورسے تفریحی مراکز کی تجدید کرنے کے ابتدائی 

مںصوبے بھی موجود ہیں۔

برائے مہربانی کسی بھی وقت میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میں آپ کے خیاالت اور تجاویز کے بارے میں 

بات چیت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مالقات کرنے اور وارڈز 7 اور 8 میں ہر قسم کی تقریبات میں 

رشکت کرنے کے لیے دستیاب ہوں۔

ریجنل کونسلر گئیل مائلز کی جانب سے پیغام سٹی کونسلر پیٹ فورٹینی کی جانب سے پیغام

pat_fortini    پیٹ فورٹینی کونسلر gmiles_brampton    گئیل مائلز 

2018 
میونسپل الیکشن

22 اکتوبر کو میونسپل الیکشنز ہو رہے ہیں اور سٹی 

آپ کے لیے ووٹ دینا آسان بنا رہا ہے! انتخابات 

کے دن، آپ اپنے وارڈ میں انتخابات کے کسی بھی 

مقام سے ووٹ دے سکتے ہیں۔ ووٹر لسٹ پر آنے، 

ووٹنگ کی پیشگی تاریخوں، پراکسی ووٹنگ اور 

www.brampton.ca/ مزید چیزوں کے بارے میں

bramptonvotes پر مزید جانیں۔

نئی اسپرنگ ڈیل الئربیری میں 
ترشیف الئیں

برامپٹن الئربیری کی نئی شاخ مارچ میں 

کھلی ہے۔ یہ برامیال روڈ اور سینڈل ووڈ 

پارک وے کے کونے میں موجود ہے۔

صوبائی انتخابات میں حامیت کا حصول

صوبائی انتخابات سے پہلے، برامپٹن بڑھوتری کی کلیدی ترجیحات کے حوالے سے حامیت حاصل کرے گا: بشمول انفراسٹرکچر )آمد و 

رفت کے ذرائع کو بہرت بنانا؛ ِرّور واک پراجیکٹ(؛ تعلیم، بہرتین عمل درآمد اور جدت؛ صحت سے متعلقہ رشاکت داریاں )ہسپتالوں میں 

رسمایہ کاری(؛ اور حکومت )ریجن آف پیل کی منائندگی میں اضافہ(۔ www.brampton.ca مالحظہ کریں

www.brampton.ca
TTY: 905.874.2130

تقریبات

18-0108

مئی

38ویں ساالنہ اسپورٹس ہال آف فیم میں تقرری کی تقریب

منگل، 15 مئی، شام 6
روز تھیٹر برامپٹن

جون

اسپرنگ فیسٹ

جمعہ، 1 + 8 جون، دن 12 – 3 بجے
نائیٹس برج + فالور سٹی سینرئز سنٹرز

صوبائی انتخابات

جمعرات، 7 جون

سیلی برامپٹن

ہفتہ، 9 جون
ڈأون ٹأون برامپٹن
دن 12 - رات 10 

ڈأون ٹأون فارمرز مارکیٹ 

ہر ہفتے کے دن، 16 جون – 1 ستمرب
صبح 7 - دن 1

مأونٹ پلیزنٹ ویلج مارکیٹ 

ہر جمعرات کے دن، 21 جون – 4 اکتوبر
دن 4 - رات 8

جوالئی

کینیڈا ڈے کی تقریب

اتوار، 1 جوالئی
دن 12 - رات 10

چنگواکوسی پارک

اگست

سینرئز اوپن ہأوس

پیر 13 اگست، دن 12 – 3 بجے
فالور سٹی سینرئز ریکریئیشن سنٹر

ستمرب

ہارویسٹ مارکیٹ 

ہر ہفتے کے دن، 8 ستمرب – 3 نومرب 
روزیلیا پارک

صبح 8 - دن 1

اکتوبر

میونسپل الیکشن

پیر، 22 اکتوبر 
کئی مقامات 

تاریخیں تبدیل ہو سکتی ہیں

چنگواکوسی پارک )بائیاں( اور پروفیرسز لیک



برامپٹن ایک تیزی سے بڑھتا ہوا، متحرک اور متنوع شہر ہے، جو بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم کینیڈا کے 

انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو رسمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے 

 اور ہامری عاملی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔  

برامپٹن کے رہائشیوں کے طور پر، آپ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی میں ایک اہم کردار ادا 

کرتے ہیں۔ ذیل میں موجودہ اقدامات کے متعلق کچھ تازہ خربیں ہیں، جن میں عوامی جوابی 

رائے اور مدد اہم رہی ہے:

پالننگ ویژن

خزاں 2017 سے، سٹی نے ہزاروں شہریوں کے ساتھ پورے شہر میں پھیلی ہوئی بڑے   •

پیامنے پر بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ 

اس بارے میں ایک ایسا نظریہ بنانے کے سفر کا آغاز کہ برامپٹن اگلے 5، 10، 25 سالوں اور   •

اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے - اور کیا ہو گا۔

برامپٹن کے ویژن کی دستاویز کا مسودہ تیار کرنے کے لیے تصّورات استعامل کیے   •

ویژن کی نظرثانی ثانی شدہ دستاویز ابتدائی مئی میں منظوری کے لیے کونسل کے سامنے   •

پیش کی جائے گی 

سٹی کی ویب سائیٹ پر مسودے کی نظر ثانی کرنے اور اپنی جوابی رائے دینے کو یقینی   •

بنائیں

  ایج فرینڈلی براپٹن اسٹریٹجی

جبکہ برامپٹن کینیڈا کی نوجوان ترین آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے، اس میں 
تیزی سے بڑھتی ہوئی بزرگ آبادی بھی ہے۔ جیسا کہ ہم بڑھتی ہوئی عمر والی آبادی 

کے لیے منصوبہ بندی کر رے ہیں، سٹی ایک ایج فرینڈلی براپٹن اسٹریٹجی تیار کر 
رہا ہے۔ یہ حکمت عملی عمر دوستانہ کمیونٹیوں کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 

)WHO( کے آٹھ مرکوزہ شعبوں پر توجہ مرکوز کرے گی، بشمول نقل و حمل، 
رہائش، سامجی اور شہری شمولیت اور کمیونٹی اسپورٹ اور صحت کی خدمات۔  

اس حکمت عملی کی تیاری میں مشورہ فراہم کرنے کے لیے شہریوں پر مشتمل ایک 
مشاورتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔

سٹی WHO گلوبل نیٹ ورک آف ایج فرینڈلی سٹیز اینڈ کمیونٹیز میں داخلے کی 
بھی کوشش کر رہا ہے، جو صحت مندانہ اور چست طریقے سے عمر میں اضافے اور 

معیار زندگی کو فروغ دینے کی عاملی خواہش کی حامیت کرتا ہے۔

 برامپٹن کے مستقبل

اا ااا اااا  
تفریحی تجدید

کونسل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک صحت مند طرز زندگی برقرار رکھنے کے لیے 
برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے تفریحی رسگرمیاں رضوری ہیں۔ ہامری تفریحی سہولت گاہوں 

کی تجدید کرنے کی ہامرے دسمرب 2017 میں منظور کیے گئے بجٹ میں ترجیح کے طور 
پر عکاسی ہوئی ہے۔ اچھی خرب یہ ہے کہ سٹی برامیال کے عالقے میں پرانے تفریحی سنٹرز 

کی تجدید کی ایک حکمت عملی پر کام ہو رہا ہے، بشمول درج ذیل:

ایک نیا ہأوڈین کمیونٹی سنٹر تعمیر کرنا   •

بیلمورل ریکریئیشن سنٹر کی توسیع اور مرمت  •

گرین برائر ریکریئیشن سنٹر کو ایک آئس رِنک سے بڑھا کر کثیر  • 
االستعامل فلور میں تبدیل کرنا  

اس موسم بہار میں منعقد کی جانے والی عوامی معلوماتی نشستوں پر نظر رکھیں اور 
برامیال تفریحی سنٹرز کی تجدید کے بارے میں مزید جانیں۔

 _______________________________________________________________________________

ان متام جگہوں پر جانے کے لیے زوم کی سواری 

کریں 
برامپٹن ٹرانزٹ پر سواری برامپٹن میں 18 فیصد بڑھ گئی ہے، جو اسے کینیڈا کے تیز 
ترین رفتار سے بڑھنے والے آمد وفت کے نظاموں میں سے ایک بناتا ہے۔ اس خزاں 
میں، 505 زوم بوویرد نے اپنی خدمات کو ایرئپورٹ روڈ کے ساتھ مالٹن گو اسٹیشن 

تک بڑھا دیا، جس سے نئے اسٹاپس اور عالقوں کو خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔

 زوم 501 زوم کوئین کے آغاز کے ساتھ 2010 میں رشوع ہوا۔ پچھلے
آٹھ سالوں کے دوران، زوم میں 502 زوم مین، 505 زوم بوویرد، 511 زوم اسٹیلیز اور 

561 زوم کوئین ویسٹ کا اضافہ ہوا۔ 

دسمرب 2017 میں، برامپٹن ٹرانزٹ کی زوم کوئین نے نئی کھلی ہوئی TTC الئین 
1 سب وے اکسٹینشن پر دو سب وے اسٹیشنز پر خدمات رشوع کیں۔ 501 زوم 
کوئین واہگن میٹروپولیٹن سنٹر سب وے اسٹیشن کو خدمات فراہم کرتی ہے اور 

501 اور 501A/C موجودہ اسٹاپس میں کسی بھی تبدیلی کے بغیر یارک یونیورسٹی 
کو خدمات فراہم کرنا جاری رکھے گی۔ یارک یونیورسٹی سب وے اسٹیشن بس 

 اسٹاپس کے بالکل جنوب میں
موجود ہے۔ 

 www.bramptontransit.com

حفاظت اور مرمت کلیدی ترجیحات ہیں  

بہار کا موسم صفائی اور مرمت کے وقت کا اشارہ کرتا ہے؛ نہ رصف گھروں میں، بلکہ پورے شہر میں۔ 

یہ ہامری سڑکوں کو بہرت بنانے اور شاہراہوں کی مرمت کرنے کا وقت ہے۔ سڑک پر کام میں بہرتیاں اور 

سڑک پر حفاظت:  

سڑک پر کام میں بہرتیاں اور سڑک پر حفاظت 

شہر کے عملے نے پورے برامپٹن میں سڑکوں سے متعلقہ مرمتیں رشوع کر دیں ہیں،  • 

بشمول نئی سڑکیں ڈالنا، چوراہوں میں بہرتی النا، پلوں کو بحال   

کرنا، سائیڈ واک کی تعمیر اور اسٹریٹ الئیٹس اور ٹریفک سگنلز کی اپ گریڈز  

www.brampton.ca/roadworks تعمیری پراجیکٹس کی مکمل فہرست کے لیے  • 

مالحظہ کریں یا پنگ اسٹریٹ ایپ ڈأون لوڈ کریں   

سٹی کا ٹریفک انجنیرئنگ ڈیپارٹمنٹ ٹریفک کو رواں کرنے کے اقدامات کے حوالے سے مختلف   • 

عالقوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے کھال ہے   

اگر آپ کو اپنے عالقے میں ٹریفک سے حفاظت سے متعلق خدشات ہیں، تو 311  • 

پر کال کریں اور ہم کچھ مواقع تالش کرنے، بشمول   

پیل پولیس سے معاونت، میں خوش ہوں گے   

اسکول کے عالقوں میں اضافی احتیاط برتیں، بچوں اور بزرگ افراد کا دھیان رکھیں  • 

اور لگائی گئی حد رفتار پر عمل کریں    

شاہراہوں کی مرمت

سٹی کا عملہ شاہراہوں کو اچھی حالت میں رکھنے اور جھاڑیوں سے پاک رکھنے کی اپنی بہرتین کوشش 

کر رہا ہے۔ تاہم، ہم جانتے ہیں کہ بہار کا موسم ناقابل پیشگوئی ہو سکتا ہے - زیادہ بارش، جھاڑیوں اور 

 ککروندوں کی زیادہ پیداوار۔ آپ کے صرب اور سمجھنے کا شکریہ؛ اگر آپ کے پاس شاہراہوں

 کی دیکھ بھال کے حوالے سے سواالت یا خدشات ہیں، تو

enforcement@brampton.ca پر ای میل کریں 

اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کریں

آپ کی جائیداد پر موجود درختوں اور جھاڑیوں کو بہت زیادہ بڑھنے سے روکنے  • 

کے لیے شاخ تراشی کی جانی چاہیے  

گھاس کو 20 سنٹی میٹر )8 انچ( یا کم تک کاٹ کر رکھیں  •

کھڑے پانی کو اپنی جائیداد سے نکالیں  •

)جو اکرث اُتھلے حوض، بالٹیوں وغیرہ میں جمع ہو جاتا ہے(   

نقصان زدہ یا جزوری طور پر کام کرنے والی چیزوں یا ملبے کو اپنی  • 

جائیداد پر مت رکھیں  

www.brampton.ca/bylaws مالحظہ کریں 

برامپٹن 4 سے 17 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے پر لطف، چست اور 
تعلیمی انتخابات کے ساتھ کئی مختلف قسم کے سمر کیمپس کی پیشکش 
کرتا ہے۔ پروگرام اسپرنگ اینڈ سمر 2018 ریکریئیشن گائیڈ میں درج شدہ 

 ہیں۔ 
 کسی بھی تفریحی سنٹر سے اپنے لیے نقل حاصل کریں یا
www.brampton.ca/recreation پر آن الئین دیکھیں۔  

ان گرمیوں میں نوجوانوں کے لیے مواقع!

ان گرمیوں میں سیاحوں کی توقع کر ہے ہیں؟

برامپٹن میں مزید چیزیں دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟  

برامپٹن وزیٹر گائیڈ اب دستیاب ہے! 

کاغذی نقل کے طور پر دستیاب یہ 

گائیڈ پورے GTA کے اندر سیاحوں 

کے ٹھرنے کی کئی جگہوں اور ان 

سے بھی آگے، برامپٹن کے سیاجی 

 مقامات، میونسپل سہولت گاہوں

 اور ساتھ ہی آن الئین 

www.brampton.ca پر دستیاب ہے 
ہوم ٹأون ہاکی کی کامیاب تقریب میں سٹینلے کپ رسکاری طور پر دیکھا جانا شامل تھا، جو یہاں 14 

مارچ کو سٹی ہال کے آٹریم میں کونسلر فورٹینی اور کونسلر مائلز کے ساتھ دیکھا گیا۔


