
 
 

 

 34-16 2016اپریل  18

 

 ( کا انعقادEarth Dayمیں یوم ارض یعنی ارتھ ڈے )( City of Brampton)سٹی آف برامپٹن 

 

( یعنی ”Trees for the Earth“اور اس کے عالمی تصور "ٹریز فار دی ارتھ" ) 2016( Earth Dayارتھ ڈے ): برامپٹن، اونٹاریو

کی طرف سے ( City of Brampton)کے سلسلے میں اس ویک اینڈ کو سٹی آف برامپٹن  "ذمین کے لیے درختوں کی ضرورت "

 اجتماعی شجر کاری کی دو تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔

 

 بجے  2بجے تا سہ پہر  10صبح  2016اپریل  23 ،ہفتہ

 Chinguacousyروڈ )( اور چنگ کوزی Queen Street Westکوئین سٹریٹ ویسٹ )( )Teramoto Park) ٹیراموٹو پارک

Road)) 

 Credit Valley)( اور مفت باربی کیو، کریڈٹ ویلی کنزرویشن information boothsشجر کاری، انفارمیشن بوتھس )

Conservation )کے تعاون سے 

 

 بجے تک 12بجے سے دوپہر  10اپریل، صبح  24 وار،ات

 ((Highway 50) 50( اور ہائی وے Bellchase Trailبیل چیز ٹریل )( )Harrison Valley) ہیریسن ویلی

 کے تعاون سے۔( Toronto Region Conservation Authority)ٹورنٹو ریجن کنزرویشن اتھارٹی  –ی شجر کار

 

( کی طرف سے جو کہ TD Friends of the Environmentان شجر کاریوں کے لیے سٹی کو ٹی ڈی فرینڈز آف دی انوائرمنٹ )

کی گرانٹ  5,500$دوست منصوبوں کے لیے امداد فراہم کرنے والی ملکی  سطح کی ایک چیریٹی ہے  پورے کینیڈا میں ماحول

 درخت لگانے کا خرچہ پورا ہو گا۔ 300سے  250ہے۔ اس گرانٹ سے برامپٹن میں  فراہم کی جا رہی

 

 7.8بلین ) 7.8تک  2020کی طرف سے ارتھ ڈے  (The Earth Day Network( )www.earthday.orgارتھ ڈے نیٹ ورک )

درخت یعنی زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے ایک درخت لگانے کے منصوبے کا اعالن کیا گیا ہے۔ اس آرگنائزیشن کا  (ارب

ملکوں میں ایک ارب سے زیادہ لوگ ارتھ ڈے کی سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں اور اس طرح یہ دنیا میں منایا  192کہنا ہے کہ 

 ( ہے۔ observancecivicجانے واال سب سے بڑا شہری دن )

 

پر کال کریں یا  905.874.2148برامپٹن کی شجرکاری کی ان تقریبات کے لیے رجسٹریشن کروانے کے لیے براہ مہربانی 

kelly.walker@brampton.ca  پر ای میل کریں۔ مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریںwww.brampton.ca/parks 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے  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)لتھ سسٹم میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر ہی 2007

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caمعلومات کے لیے 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 

 

mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

