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 سال کے درمیان ہے؟ ہمیں ان چیزوں کے متعلق بتائیں جو آپ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہیں 29اور  15کیا آپ کی عمر 

 (youth engagement survey( کی طرف سے ایک یوتھ انگیجمنٹ سروے )City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 

برامپٹن اونٹاریو: کیا آپ برامپٹن کو ایک ایسی جگہ بنانا چاہتے ہیں جہاں آپ زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں، کام کر 

سال کے نوجوانوں کے  29سے  15سکیں اور تفریح کر سکیں؟ سٹی والے سٹی کی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق برامپٹن کے 

 youth engagementیوتھ انگیجمنٹ سروے )مئی تک سٹی کی طرف سے ایک  1مارچ سے  29 خیاالت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔

survey)  کیا جا رہا ہے تاکہ روزگار، ذرائع آمدورفت، قوت خرید، فن، ثقافت اور دیگر چیزوں کے بارے میں نوجوانوں کے

 ئے۔خیاالت سے آگاہی حاصل کی جا

 

"ہر روز کاؤنسل کی طرف سے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جن کا اثر نوجوانوں پر پڑتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلے 

نوجوانوں کی ضروریات اور آراء کی عکاسی کریں۔ نوجوانوں کو سٹی کا ایک حصہ بنانے اور اس میں شمولیت اختیار کرنے کے 

( میں نوجوانوں کے حوالے سے بہت سے منصوبے شامل Strategic Planکے سٹریٹجک پالن ) 2018-2016حوالے سے ہمارے 

ہیں۔ میں برامپٹن کے تمام نوجوانوں کو اس سروے میں شامل ہو کر اس سٹی کے مستقبل کی صورت گری میں ہماری مدد کرنے 

 ( نے کہی۔Mayor Linda Jeffreyکی دعوت دیتی ہوں" یہ بات میئر لنڈا جیفری )

 

 Twitterپر اور سٹی کی  http://sgiz.mobi/s3/Bramptonsurveyمختلف تقاریب میں، سڑکوں پر اور  اس سروے کے ذریعے

سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچا جائے گا۔ دس منٹ کے اس سروے میں  800کے ذریعے آن الئن برامپٹن کے  kFacebooاور 

 سوال شامل ہوں گے۔ 50تقریباً 

 

( کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ YouthfulCities( کے لیے یہ سروے یوتھ فل سٹیز )City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

( میں خصوصی مہارت رکھتی ہے جس کے ذریعے نوجوانوں، youth engagementنٹ )ٹورنٹو کی یہ کمپنی یوتھ انگیجم

ئم کر کے دنیا میں نوجوانوں سے متعلق شہری معلومات کا سب سے بڑا ذخیرہ حکومتوں اور پالیسی سازوں کے درمیان رابطہ قا

 ہروں میں نوجوانوں سے سروے کر چکی ہے۔بڑے ش 75بنایا گیا ہے اور یہ کمپنی وینکوور، ٹورنٹو اور مونٹریال سمیت دنیا کے 

 

( کی طرف سے فراہم کردہ ایک نمونے میں YouthfulCitiesسروے کے سواالت کا انتخاب سٹی کے عملے نے یوتھ فل سٹیز )

سے کیا تھا۔ اس کا مقصد سٹی کے منصوبوں، پروگراموں اور سروسز کو مطلع کرنے کے لیے معلومات اکٹھا کرنا ہے۔ ایک دفعہ 

 City’s Open Dataمکمل ہونے کے رسائی عوام الناس کی رسائی اس سروے کی معلومات تک سٹی کی اوپن ڈیٹا پورٹل )

portalکے ذریعے ہو سکے گی۔ ) 

 

 
پس منظر کے  الگ الگ نسلی 209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

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

جس کا  (Brampton Civic Hospital)یہاں کا ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید  (William Osler Health System)میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم  2007

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  .cawww.bramptonمعلومات کے لیے 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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