
 

 

 

 30-16 2016اپریل  14
 

 ( اور تحائف کی رجسٹریز پر تازہ ترین معلوماتLobbyistsالبسٹس )
 

شائع  Gift Registry report( نے اپنی اپنی پہلی سہ ماہی گفٹ رجسٹری رپورٹ City of Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

یا اس سے زیادہ کی مالیت کے  50$سے لے کر اب تک  2016جنوری  1کر دی ہے جس میں کاؤنسل کے ممبران اور عملے کی طرف سے 

پر دستیاب ہے اور اس کو ہر  www.brampton.ca/registryف، منفعت یا مہمانداری کی فہرست دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ وصول کردہ تحائ

 سہ ماہی کے بعد اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا۔

 

( کو بھی اپ ڈیٹ کیا Lobbyist Registryے البسٹ رجسٹری )سٹی نے حال ہی میں استعمال میں آسانی پیدا کرنے والے ایک ٹول کے ذریع

ہے۔ اس ٹول کو استعمال کر کے اب ہر البسٹ کے پاس رجسٹری کے لیے اپنا انفرادی الگ ان موجود ہو گا جس سے ان کے لیے اپنے 

کو استعمال  Facebookبسٹس کے پاس پروفائل کو اپ ڈیٹ کرنا اور ایک سے زیادہ موضوعات کو رجسٹر کروانا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ال

کے  Facebookکی ان چند میونسپیلیٹیز میں ہوتا ہے جنہوں نے  GTAکر کے الگ ان کرنے کی آپشن بھی موجود ہے۔ برامپٹن کا شمار 

 ذریعے سائن ان کرنے کی آپشن کو شامل کیا ہے۔

 

ایک سے زیادہ طریقوں سے سرچ کرنا ممکن ہو گا:  ( کے اس نئے ٹول سے ابLobbyist Registryعوام کے لیے البسٹ رجسٹری )

سے زیادہ البسٹس  100سے لے کر اب تک  2016جنوری  1کیٹیگری، البسٹ، اس شخص کا نام جس کو البی کیا جا رہا ہے اور موضوع۔ 

 نے اپنے آپ کو سٹی کے ساتھ رجسٹر کروایا ہے۔

 

( میں ان لوگوں کا ریکارڈ موجود ہے جو Lobbyist Registryالبسٹ رجسٹری ) کو کیا گیا تھا۔ 2016جنوری  1ان دونوں رجسٹریز کا آغاز 

یا  50$کاؤنسل کے ممبران اور سٹی کے عملے کو البنگ کر رہے ہیں۔ تحائف کی رجسٹری کاؤنسل کے ممبران اور عملے کی طرف سے 

 اس سے زیادہ کے وصول کردہ تحائف، منفعت اور مہمانداری کی ایک باقاعدہ سرکاری فہرست کا کام دے گی۔
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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 ) 89جو ہیں 

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

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 
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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 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Lobbyist-Gift-Registries/Documents/Gift%20Registry.pdf
http://www.brampton.ca/registry
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

