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 اور کی مضبوطی معیشت سٹی آف برامپٹن میں  اںں تبدیلیمی تفریحاور  ثقافت، فنون

 یںکردار ادا کرتی ہاہم " فراہمی میں انتہائی تیزخدمات کی "

 
تفریح، شہر  کے مطابقرہنمأوں نے اس طریقے میں تبدیلیوں کا اعالن کیا ہے، جس  کےلپمنٹ یکنامک ڈیوسروسز اور ابرامپٹن، آن: آج کمیونٹی 

مہیا کرتا ہے، تاکہ خدمات کے ان مقامات کو اس طرز پر رکھا جائے کہ یہ کمیونٹی  کے لیے زیادہ مفید اور  ثقافت اور اور فنون کے مواقع

 صارف پر زیادہ مرکوز ہوں۔

 
امک ڈیویلپمنٹ اینڈ کلچر ٹیم کا حصہ ہیں، جس میں سیاحت، کن، اب ایک نئی نامزد شدہ ا(Rose Theatre)، بشمول روز تھیٹرفنون اور ثقافت

اور قابل استحکام فنون اور ثقافت  کے حاملمیلے اور خصوصی تقریبات اور سپانسر شپ بھی شامل ہیں۔ یہ تبدیلیاں ان مقامات پر حکمت عملی 

نٹو ایریا میونسپلٹیز اکرتی ہیں۔ یہ سوچ دیگر گریٹر ٹوری راہ ہموار ریوں اور وسائل کپیدا کرنے کے لیے سرمایہ کا وں کے مواقعوگرامکے پر

کے طور پر  فروغوالے رجحان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، جہاں فنون کو ایک سرمایہ کاری اور ثقافت کو ایک معاشی  فروغ پانےمیں 

 ۔ہے جس سے کمیونٹی پر بڑا اثر پڑتا ،دیکھا جاتا ہے
 

لپمنٹ اینڈ کلچر نے کہا، "معاشی ترقی میں ایک ثقافتی رنگ شامل کرنا برامپٹن کی یکنامک ڈیویکٹر آف ا، ڈائر(Bob Darling) "بوب ڈارلنگ

میں بھی اضافہ کرے گا۔ ہم پوری کمیونٹی میں ایسی شراکت  کو محرک رکھنے کے عملمعیشت میں کردار ادا کرے گا، جبکہ ہمارے شہر 

 کریں۔"فراہم کو پھلنے پھولنے میں مدد  وںداریاں قائم کرنے کے لیے پر عزم ہیں جو کاروباروں اور ثقافت
 

ویژن کا سبب بنا ہے جو سٹی آف برامپٹن میں رہائشیوں کو غیر معمولی تقل کرنا ایک اکیلی ری کریئیشن ڈفنون اور ثقافت کے پروگراموں کو من

تفریحی خدمات کی فراہمی کے اپنے بنیادی منشور پر دوبارہ مرکوز ہونے کے لیے بہتر طرز پر الئی گئی ہے۔  ریکریئیشن نے فیصلہ سازی 

عہدوں کی مستقل کمی  13نچے کو تبدیل کیا ہے۔ یہ تبدیلیاں کو ہموار کرنے اور صارفین کی خدمت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی تنظیمی ڈھا

 کا سبب بنی ہیں۔ 

 
کی ہے، پیدا "ہم نے کرداروں کی وضاحت اور دوہرے پن میں کمی  آف کارپوریٹ سروسز، کا کہنا تھا ، کمشنر(Al Meneses) ایل مینیسس

لیزر کی طرح مرکوز سوچ سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔  ہم یہ  جس میں ہماری کمیونٹی میں تفریحی خدمات فراہم کرنے کے لیے اخالط کو

 سمجھتے ہوئے کیونٹی کو سن رہے ہیں کہ تفریح ہمارے رہائشیوں کی صحت اور بہبود میں ایک مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔"
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

ا ٹرانسپورٹ کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalنظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

 www.brampton.caمزید معلومات کے لیے ہے۔  ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایکWilliam Osler Health Systemہیلتھ سسٹم )

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا 
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