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 : آن الئن سروے کھال ہے۔ کمیونٹی فورم میں ہمارے ساتھ شرکت کریں۔2017بجٹ 
 آپ کا شہر۔ آپ  کے ٹیکس کے ڈالر۔ شمولیت اختیار کریں۔

 
کے لیے کاروائی  جاری ہے۔ کمیونٹی کو وابستہ رکھنے کے حوالے سے  2017برامپٹن، آن: سٹی آف برامپٹن کے بجٹ برائے 

سٹی کے عزم کے ایک حصہ کے طور پر، بجٹ کی پوری جاری کاروائی کے دوران اپنی آراء فراہم کرنے کے حوالے سے 
صہ لیں اور اپنی رائے ہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اس میں بھرپور حشہریوں کے پاس کئی مواقع موجود ہیں۔ شہریوں کی حوصل

  ان کی ترجیحات کے عین مطابق خرچ کیا جائے۔پراپرٹی ٹیکس کے ڈالروں کو  تاکہ ان کے کا اظہار کریں
 

 اس کاروائی میں حصہ لینے کے لیے کئی طریقے موجود ہیں:
 

 کمیونٹی فورم
بجے تک ایک کمیونٹی فورم میں شرکت  8تا  6نومبر کو شام  22اس سال سٹی شہریوں کو برامپٹن سٹی ہال میں میں مورخہ 

 کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ 
 

 آن الئین سروے
اب کھال ہے۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اپنی ترجیحات کے حوالے سے سروے  (online survey) نآن الئی

 نومبر تک کھال رہے گا۔ 30وہ اپنی رائے دیں۔ یہ سروے مورخہ 
 

 بجٹ کمیٹی اور کونسل میٹنگز
ی منظوری کے حوالے سے بجٹ کمیٹی میٹنگز اور اسپیشل کونسل میٹنگ میں شرکت کے لیے شہریوں کا ہمیشہ کی طرح بجٹ ک

 خیرمقدم کیا جائے گا۔
 

 بجٹ کمیٹی 
 نومبر  30، 29، 28

 بجے 10رات  – 9:30صبح 
 
 دسمبر  1

 10رات  - 3دن 
 

  کی منظوری کے لیے اسپیشل کونسل 2017بجٹ 
 دسمبر  14
 10رات  - 7 شام
 

 کیا آپ جانتے ہیں؟
، آپ کے پراپرٹی ٹیکس کا حساب کیسے (your tax dollars workوں کا کام )آپ کے ٹیکس کے ڈالرمزید معلومات حاصل کریں 

 (Budget Toolkit) بجٹ ٹول ِکٹ –کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے 
 

 بجٹ معلومات
 بجٹ کی تازہ ترین کاروائی، معلومات اور کلیدی تاریخوں  سے اپنے آپ کو مطلع رکھیں۔

بجٹ کی کاروائی اور کلیدی تاریخوں، مقامات اور اپ ڈیٹس کے لیے، برائے مہربانی مالحظہ فرمائیں 
w.brampton.ca/budgetww.  ٹوئٹر پر ہمیں فالو کریں@CityBrampton 
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الگ الگ نسلی  209( اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) ( کے متعلق:Bramptonبرامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پس منظر کے لوگ شامل ہیں جو 

( سوک ہاسپٹل Bramptonدستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن )

http://survey.euro.confirmit.com/wix/1/p1854311551.aspx
http://survey.euro.confirmit.com/wix/1/p1854311551.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Facts-and-Figures.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Did-You-Know.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Did-You-Know.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/budget/Pages/Did-You-Know.aspx
http://www.brampton.ca/budget
http://www.brampton.ca/budget
http://www.twitter.com/CityBrampton


 
 

 

(Brampton Civic Hospital جس کا )2007 ( میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹمWilliam Osler Health System کا حصہ ہے جو کینیڈا کے )

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caبڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے 

 
 

 

 

 :میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

