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 آغاز( کا Parks and Recreation Master Planبرامپٹن کی طرفس سے پارکس اور ریکری ایشن کے جامع منصوبے )

 
( میں سٹی کے پارکس Cassie Campbell Community Centreبرامپٹن اونٹاریو: برامپٹن کی طرف سے آج کیسی کیمپبل کمیونٹی سنٹر )

کیا گیا۔ منصوبہ بندی کا عمل شروع ہے اور  آغاز( کے پراجیکٹ کا Parks and Recreation Master Planاینڈ ریکری ایشن ماسٹر پالن )

نے کے بعد یہ ماسٹر پالن کاؤنسل اور کے اوائل میں اس کے مکمل ہو 2017لوگوں کو اس میں اپنی رائے دینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ 

سالوں میں ہمارے ان ڈور اور  15اس کے عملے کو اس بارے میں فیصلے کرنے اور تجاویز فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو گا کہ اگلے 

 آؤٹ ڈور پارکس پر کہاں، کب اور کیسے سرمایہ کاری کی جائے۔

 

آبادی اور اس کی ضروریات کا اندازہ لگایا جائے گا، پارکس، کھیلوں اور تفریح سے متعلق اس ماسٹر پالن میں برامپٹن کی تبدیل ہوتی ہوئی 

ہمارے موجودہ انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا جائے گا اور مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے ایک معاشی منصوبہ تشکیل دیا جائے گا۔ اس 

 Raptors) 905( اور کاؤنسل کے ممبران؛ ریپٹرز Mayor Linda Jeffreyکرنے کے لیے میئر لنڈا جیفری )آغاز دلچسپ منصوبے کا 

( کے ہیڈ کوچ اور اسسٹنٹ جنرل مینیجر جیسی مرمائز Raptors 905) 905(؛ ریپٹرز Sim Bhullar( کی طرف سے سم بھلر )905

(Mermuys اور )کے  2015CSTA ( سپورٹ ایونٹ والنٹیئر آف دی ایئرSport Event Volunteer of the Year اور خواتین کی آئس )

 ( موقع پر موجود تھے۔Ken Hall( کین ہال )Paralympic Coach( کے پیرالمپک کوچ )Ice Sledge Hockeyسلیج ہاکی )

 

بنانے کے لیے سٹی آف  رکے بعد یہ پہال موقع ہے کہ ہمارے پارکس اور تفریحی سہولیات کو برامپٹن کے تمام شہریوں کے لیے بہت 2008"

( کی طرف سے آپ کو اپنے خیاالت اور تجاویز سے ہمیں آگاہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ برامپٹن کو ایک مزید City of Bramptonبرامپٹن )

پ کی فعال، صحت مند اور رہنے کے قابل کمیونٹی بنانے کے لیے ہماری طرف سے فراہم کی جانے والی سہولیات اور سروسز کی نوعیت، آ

 Mayorان تک رسائی اور ان کے ممکنہ استعمال کے بارے میں منصوبہ بندی کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔" یہ بات میئر لنڈا جیفری )

Linda Jeffreyنے کہی۔ ) 

 

کو بھی جو جوان ہیں اور ان کو بھی جو اتنے جوان نہیں، بزرگوں  نا –تمام شہریوں کو دعوت دیتی ہوں  ےانہوں نے یہ بھی کہا کہ "میں اپن

کہ وہ برامپٹن کو ہم سب کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے  –کو، طلباء کو اور ہمارے بہت سے شاندار سپورٹز گروپس اور کلبز کے والنٹیئرز کو 

 کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔"

 

سے بڑھتے ہوئے  ی( کے عمل کا حصہ بنیں!۔ ہمارے تیزParks and Recreation Master Planپارکس اینڈ ریکری ایشن ماسٹر پالن )

شہر کی ضروریات کو سسمجھنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے سٹی کو شہریوں اور یوزر گروپس کی رائے جاننے کی 

 ضرورت ہے۔ اس میں شامل ہونے کے کئی طریقے ہیں:

 

 www.brampton.ca/prmp  ہر پارکس اینڈ ریکری ایشن ماسٹر

 ( کی ویب سائیٹ پر مزید جانیں اور آن الئن سروے میں شریک ہوں۔Parks and Recreation Master Planپالن )

 ( لوفرز لیک ریکری ایشن سنٹرLoafer’s Lake Recreation 

Centre بجے تک ہونے والی ہماری پہلی پبلک میٹنگ میں شامل ہو کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ 9بجے سے  6مئی کو شام  3( میں 

  مئی کو  11اور  10کھیلوں کی تنظیموں اور دیگر یوزر گروپس کو

 اپنی شمولیت کو یقنیی بنانے کے لیے ہمیں ای میل کریں –میں بالیا جائے گا کے لیے منعقد کی گئی نشستوں سٹیک ہولڈرز 

  ہمیں اپنے خیاالت سےprmp@brampton.ca ہر آگاہ کریں 

 

 Parks and Recreationشامل کریں۔ پارکس اینڈ ریکری ایشن ماسٹر پالن )بھی یہ شہر آپ کا ہے۔ اس کے مستقبل میں اپنی مرضی 

Master Plan اور اس کا ایک حصہ بننے کے طریقوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں )www.brampton.ca/prmp 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  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 یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

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

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

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

http://www.brampton.ca/prmp
http://www.brampton.ca/prmp
mailto:prmp@brampton.ca
http://www.brampton.ca/prmp
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )

 سینیئرمیڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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