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( کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے کسی تصفیے پر پہنچنے کی ATU Local 1573) 1573سٹی کی طرف سے اے ٹی یو لوکل 

 کوشش جاری

 
 1573( نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امیلگامیٹڈ ٹرانزٹ یونین لوکل City of Bramptonبرامپٹن اونٹاریو: سٹی آف برامپٹن )

(Amalgamated Transit Union (ATU) Local 1573 ًکے ساتھ جو کہ سٹی کے تقریبا )کل وقتی ٹرانزٹ ورکرز ) 944Transit 

workersپہنچنا ہے۔ سٹی کو اونٹاریو کی منسٹری  ( کی نمایندگی کرتی ہے، بات چیت کا ہدف بدستور گفت و شنید کے ذریعے ایک تصفیے پر

 ( کا نوٹس مل چکا ہے۔”no-board“( کی طرف سے "نو بورڈ" )Ministry of Labourآف لیبر )

 

مئی کی درمیانی رات کو بارہ بجے کے بعد یونین کو قانونی طور پر ہڑتال پر جانے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ ہڑتال کی صورت  9اور  8

 ( کی بسیں نہیں چلیں گی؛ ٹرانزٹ کی تمام سہولیات اور ٹرمینلز بند رہیں گے۔Brampton Transit and Zümزٹ اینڈ زوم )میں برامپٹن ٹران

 

 جیسے جیسے تازہ معلومات آتی جائیں گی ان کو سٹی کی ویب سائیٹ اور ٹوئٹر چینلز سے لوگوں تک پہنچایا جاتا رہے گا۔

 

متفقہ معاہدے کے لیے بات چیت جاری ہے جو مالزمین، کارپوریشن اور شہریوں کی ضروریات پر سٹی اور یونین کے درمیاں ایک ایسے 

 پورا اترنے واال ہو۔ سٹی کو ہڑتال کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی گفت و شنید کے ذریعے کسی تصفیے تک پہنچنے کی پوری امید ہے۔
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209ں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نوا( 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)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/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

