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 کونسلر مائیکل پیلیسچی        کونسلر وہیلینز

ہم بہار کے اس نیوز لیٹر کے ذریعے آپ، وارڈز 2 اور 6 میں اپنے ہمسائیوں، 
سے رابطہ کرنے کے اس موقع پر خوش ہیں۔ اس کمیونٹی اپڈیٹ کو آپ 

کو پورے شہر میں ہونے والے اقدامات کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے تیار 
کیا گیا ہے، جو یقینی بنا رہے ہیں کہ برامپٹن مستقبل کے لیے تیار ہے اور 

مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ 

زبردست چیزیں واقع ہو رہی ہیں، جبکہ شہر ریرئسن یونیورسٹی کے اعالن 
اور زوم اور برامپٹن ٹرانزٹ کے روٹس کی توسیع، جس سے کام کو جانے 

والے افراد کو بہرت خدمات ملیں گی، سے شہر بڑھنا اور ترقی کرنا جاری رکھ 
رہا ہے۔

 شہریوں کے ساتھ رشاکت داری میں، سٹی نے کئی محکموں میں ماسٹر
پالن کا نفاذ کر دیا ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہم مستقبل 

کی جانب دیکھ رہے ہیں اور ایسی حکمت عملی سے متعلق سمتیں، 
اقدامات اور اہداف قائم کر رہے ہیں، جو برامپٹن میں رہنے کے متام پہلٔوں 
کو بہرت بنائے گا۔ ہامرے کلچرل اور پارکس اینڈ ری کریئیشن کے شعبوں 

سے اکنامک ڈیولپمنٹ اور پالننگ کے حوالے سے سمت فراہم کرنے تک، ہم 
نے آپ کے خدشات اور خواہشات کو سنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی 

 کوشش کر رہے ہیں

کہ آپ کی آواز سٹی ہال میں سنی جائے۔

 ایک کمیونٹی کے طور پر، ہم ہرٹ لیک روڈ کی منفرد ماحولیاتی اور
ثقافتی فطرت کو برقرار رکھنے میں فعال رہے ہیں۔  مأونٹ پلیزنٹ ویلج 

مارکیٹ کے اضافے نے ہامرے عالقے میں ایک بہت رضوری سہولت فراہم 
کی ہے اور یہ خاندانوں اور دوستوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ بن گئی 

ہے۔ 2018 کے لیے شیڈول بند کریڈٹ ویو موبیلیٹی ہب کی تکمیل ہر کسی 
کے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک پوری طرح فعال اور معذور افراد کے لیے 

قابل رسائی کمیونٹی پارک فراہم کرے گی۔

 ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ نیوز لیٹر آپ کے لیے معلوماتی ہو گا۔  
ہمیشہ کی طرح، ہم آپ کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی 

سواالت، مشورے یا درخواستیں ہوں، تو برائے مہربانی ہم سے رابطہ کریں۔  
آپ کی رائے اور تبرصے ایک ایسی کمیونٹی بنانے کے لیے بیش قیمت ہیں، 

جسے ہم اپنا گھر کہنے پر فخر محسوس کر سکتے ہیں۔

ڈؤگ وہیلینز مائیکل پیلیسچی 

سٹی کونسلر ریجنل کونسلر 

311 پر کال کرنے والے لوگوں کو بعض اوقات ہولڈ پر رکھا جائے گا اور پلے بیک 311 پروگرام 

کے حصے کے طور پر، کال کرنے والے افراد کسٹمر رسوس کے کسی ایسوسیئیٹ سے بات کرنے 

کاانتظار کرتے ہوئے، مقامی فنکاروں کی ریکارڈ شدہ موسیقی سنیں گے۔

ہم 311 میں ہولڈ کے انتظار کے لیے برامپٹن کے موسیقی کے سین میں مقامی فنکاروں کی جانب سے لکھی اور 

ریکارڈ کی گئی اصلی موسیقی قبول کر رہے ہیں۔ اپنا گانا جمع کروائیں اور اس نئے زبردست قدم کا حصہ بنیں! پلے 

بیک 311 کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی culture@brampton.ca پر رابطہ کریں۔  

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 

پلے بیک

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

زبردست چیزیں ہو رہی ہیں! کریڈٹ ِویو روڈ اور سینڈل ووڈ پارک وے کے چوراہے میں پورے شہر میں پھیلے پارک میں 

 AODA واقع، کریڈٹ ویو ایکٹیویٹی ہب اس سال جون کے آخر تک کھلنے کے لیے متوقع ہے۔ یہ ایک منفرد چیز ہے اور

)ایکسیسیبلٹی فار اوںٹارینز ود ڈس ایبلٹی ایکٹ( پر پورہ اترتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری سہولت گاہ، بشمول کھیلنے 

کی جگہیں اور چیزیں معذور افراد کے لیے پوری طرح قابل رسائی ہیں اور AODA کے تازہ ترین قوانین پر پورا اترتی  ہے، 

جن میں جسامنی، ذہنی اور جذباتی مسائل اور معذوریاں شامل ہیں۔

تعمیر کے حوالے سے باقاعدہ خربوں کے لیے، ہمیں فیس بک اور ٹوئٹر @CityBrampton پر فالو کریں۔

کریڈٹ ویو ایکٹیویٹی ہب گرما 2018 میں کھلنے جا رہی 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



 کلچر
_________________ ماسٹر پالن

سٹی، اپنے شہر میں فنون و ثقافت کے لیے 

کمیونٹی کی جانب سے تیار کیے گئے ویژن 

کو قائم کرنے اور ہامرے رسمایہ کاری کرنے 

اور اگلے دس سالوں کے دوران کام کرنے کے 

طریقے کی رہنامئی کرنے کے لیے، برامپٹن کا 

پہال کلچر ماسٹر پالن تیار کر رہا ہے۔

برامپٹن میں ثقافت کی موجودہ حالت کے 

بارے میں تحقیق اور جائزہ 2017 میں مکمل 

کر لیا گیا تھا اور فروری اور مارچ 2018 میں 

تعامل کا ایک مضبوط اور بڑے پیامنے کا 

سلسلہ ہوا تھا۔

موجودہ طور پر کلچرل ریسورسز اینڈ 

نارڈیسٹی، جو ثقافتی منصوبہ بندی میں اعلی 

درجے کے ماہرین ہیں، منصوبہ کا مسودہ تیار 

کر رہے ہیں اور یہ جون 2018 میں منظوری 

کے لیے کونسل کے سامنے پیش کیا جائے 

گا۔ یہ فنون کی مقامی صورتحال کی معاونت 

میں اہل کردار ادا کرے گا اور برامپٹن میں 

ایک متحرک ثقافتی شعبہ قائم کرے گا۔

برامپٹن میں فنون اور ثقافت کے مستقبل کو 

شکل دینے میں آپ کی مدد کا شکریہ!
پچھلی خزاں میں، سٹی نے ہزاروں رہائشیوں کے 

ساتھ پوری کمیونٹی میں پھیلی ایک بڑے پیامنے 

کی گفت و شنید  کا آغاز کیا تھا، تاکہ برامپٹن کے 

زبردست مستقبل کے لیے ان کے روشن خیاالت 

سنے جا سکیں۔ یہ اس بارے میں ایک نظریہ 

بنانے کے سفر کا آغاز تھا کہ برامپٹن اگلے 5، 10، 

25 سالوں اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے - اور 

کیا ہو گا۔

یہ خیاالت برامپٹن کے ویژن کی دستاویز کا 

مسودہ تیار کرنے کے لیے استعامل ہوئے۔ یہ آپ 

کا شہر ہے اور یہ بات اہم ہے کہ ہم یہ کام درست 

طریقے سے کریں۔ سٹی کی ویب سائیٹ پر 

مسودے کی نظر ثانی کرنے اور اپنی جوابی رائے 

دینے کو یقینی بنائیں۔ 

ویژن کی نظرثانی ثانی شدہ دستاویز ابتدائی مئی 

میں منظوری کے لیے کونسل کے سامنے پیش کی 

جائے گی۔ 

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 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۔

تیار رہیں     

کسی ہنگامی حالت کی صورت میں، آپ کو اپنا گھر خالی کرنے یا کا کہا جا سکتا ہے یا 

آپ کو زیادہ وقت کے لیے اپنے گھر میں محدود رہنا پڑ سکتا ہے۔ ان حاالت میں، آپ 

کو اپنے آپ اور اپنے خاندان کو کم از کم 72 گھنٹوں کے لیے خود کفیل رہنے کے لیے 

کافی چیزوں کے ساتھ ہنگامی حاالت کی تیاری کی ایک کٹ کی رضورت پڑے گی۔ 

اس کی چابی کو آپ نے کسی آسان اور قابل رسائی جگہ پر کسی بیک پیک یا پہیے 

والے سوٹ کیس میں رکھنا ہے۔ ہنگامی حاالت کی کٹ کو پیک کرنے کے لیے اشیاء کی 

فہرست کے لیے www.brampton.ca مالحظہ کریں، 

 پالننگ
اپ ڈیٹ ویژن 

2018 
میونسپل الیکشن

22 اکتوبر کو میونسپل الیکشنز ہو رہے ہیں اور 

ہم آپ کے لیے ووٹ دینے کو آسان بنا رہے ہیں! 

انتخابات کے دن، آپ اپنے وارڈ میں انتخابات کے 

کسی بھی مقام سے ووٹ دے سکتے ہیں۔ 

اس کے عالوہ توجہ دیں:

ایڈوانس ووٹنگ ابتدائی اکتوبر میں ہو گی، جس میں زیادہ تاریخیں  • 

اور مقامات دستیاب ہوں گے۔    

ووٹ دینے کے لیے آپ کو ووٹرز لسٹ میں موجود ہونا چاہیے – اس بارے میں  • 

مزید جاننے کے لیے ہامری ویب سائیٹ مالحظہ کریں کہ یہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا آپ   

لسٹ میں موجود ہیں یا نہیں۔ 

اگر آپ ووٹ دینے کے مقام پر پہنچنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ کے پاس  • 

پراکسی ووٹنگ کا انتخاب موجود ہے۔ کسی دورسے ووٹر کو اپنے پراکسی کے طور پر متعین کرنے 

کے لیے ایک پراکسی فارم مکمل کریں۔ فارمز کو ذاتی طور پر سٹی ہال میں جمع کروایا جانا چاہیے۔    

اس الیکشن میں نیا کیا ہے: آپ میرئ، کونسلرز اور اسکول بورڈ ٹرسٹی کے ساتھ  • 

ساتھ ریجن آف پیل چیرئ کے لیے بھی ووٹ دیں گے۔     

الیکشن سے متعلق اہم خربوں کے لیے www.brampton.ca/bramptonvotes مالحظہ کریں اور اپنا 

نشان چھوڑنا نہ بھولیں!

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۔  

بلیو پاء )BluePaw( ریوارڈز پروگرام
کسی بھی شخص کو پالتو جانور کھو جانے کے 

خوف کا تجربہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے کتے یا بلی 

کا تازہ ترین الئسنس آپ کو پالتو جانور کھو جانے 

کی صورت میں جلدی واپس ِمل جانے میں معاون 

ہو سکتا ہے۔ اپنے پالتو جانوروں کا الئسنس حاصل 

کرنے کے شکریہ کے طور پر، سٹی بلیو پاء پروگرام 

متعارف کروا رہا ہے، جو انعامات کا ایک پروگرام 

ہے، جو پالتو جانوروں کے الئسنس یافتہ مالکان 

کو رشاکت دار ریٹیلرز کی جانب سے خصوصی 

پیشکشوں اور ڈسکأونٹس کی پیشکش کرتا ہے۔ 

www.brampton. جلد آنے والی تفصیالت کے لیے

ca/animalservices دیکھتے رہیں۔

________________________________________

مأونٹ پلیزنٹ ویلج

 
ان گرمیوں میں کرنے کی کوئی نئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں؟ آیا آپ فن، موویز، ثقافتی 

ورثہ، بیرونی رسگرمیوں میں دلچسپی رکھتے ہوں یا رصف دوستوں کے ساتھ آرام و 

سکون حاصل کر رہے ہیں، مأونٹ پلیزنٹ ویلج متام عمر کے لوگوں کے لیے منفرد تجربہ 

فراہم کرتا ہے۔ ویلج کے دل میں پبلک اسکوائر موجود ہے، جس میں منایاں طور پر ایک 

کھیل کا میدان عکاس تاالب اور عوامی فنون شامل ہیں۔ قریب ہی، ایک دوبارہ تعمیر 

کیے گئے کینیڈین پیسیفک ریلوے اسٹیشن میں لینڈ مارک کمیونٹی سنٹر اور الئربیری 

موجود ہے۔ 

21 جون سے رشوع ہونے والی جمعرات کی شام کی ویلج مارکیٹ کو نہ چھوڑیں 

www.brampton.ca/ اور آنے والی دیگر تقریبات کے متعلق خربوں کے لیے

mountpleasantvillage مالحظہ کرنا یقینی بنائیں۔

آپ کا ایکو سسٹم۔

آپ کا گھر۔
آپ ایکو پیلج لے کر برامپٹن کے ماحول کو بہرت بنا 

سکتے ہیں، جو ایک ایسا پروگرام ہے، جو برامپٹن 

میں رہنے اور/یا کام کرنے والے لوگوں کو ارتھ ڈے 

)22 اپریل( سے ستمرب کے اختتام تک سادے، ماحول 

دوست عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اپنے دوستوں، خاندان اور رفقائے کار کو 

ایسا ہی کرنے کا چیلنج کریں۔ www.brampton.ca/ecopledge مالحظہ کریں

اس موسم گرما کے دوران گھر میں بہ�ی کے کسی

پرجیکٹ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ زونِنگ اور

بلڈنگ پرمٹس کے بارے میں کوئی سوا�ت ہیں؟ کیا

آپ کے ہوم پروجیکٹ کو پرمٹ کی �ورت ہے؟

سٹی بلڈنگ ڈویژن سے 905.874.2401 پر رابطہ

کریں یا building.inquiries@brampton.ca پر  

ای میل بھیجیں وہ مؤثر طور پر آپ کی مدد کریں گے

گھر میں بہ�ی کے
پروجیکٹس


