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 ہرین کی رائے جانیے:ما

 Bramalea City( کے عملے سے برامالی سٹی سنٹر )Enforcement) کے انفورسمنٹ( City of Brampton) سٹی آف برامپٹن

Center مئی مالقات کریں 13تا  9( میں 

 

کی وجہ سے کیا آپ کے ذہن میں پارکنگ کے قوانین کے متعلق کوئی سواالت ہیں؟ کیا آپ اپنے ہمسائے کی کار سے فٹ پاتھ کے رکنے 

ہیں؟ کیا آپ ثانوی یونٹ )بیسمنٹ یونٹ( کے لیے رجسٹریشن کروانے کا طریقہ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ان اور دیگر سواالت  پریشان

( اور Property Standards Officers( کے پراپرٹی سٹینڈرڈز آفیسرز )City of Bramptonیے سٹی آف برامپٹن )کا جواب دینے کے ل

( میں سیکینڈ فلور پر )میپنز Bramalea City Centerمئی برامالی سٹی سنٹر ) 13تا  9( Enforcement Officersانفورسمنٹ آفیسرز )

 ( میں موجود ہوں گے۔informationانفارمیشن بوتھ )( کے قریب( ایک Mappins Jewellersجیولرز )

 

 ان بوتھس میں جن اہم موضوعات جن پر آپ انفورسمنٹ کے عملے سے گفتگو کر سکیں گے شامل ہیں:

 سڑک پر اور عمارت کے اندر پارکنگ کے قوانین •

 ( کے کم از کم متوقع معیاراتyardsعمارتوں اور احاطوں ) •

 گھر سے کاروبار کرنا •

 بغیر نمبر پلیٹ کے اور ناکارہ گاڑیوں کا رکھنا •

 ڈرائیو وے کی چوڑائی کے ضوابط •

 (Idlingگاڑیوں کے انجن کو چالئے رکھنا ) •

 شور کی شکایات کی اطالع دینا •

 چیزوں کو صحیح طریقے سے رکھنا اور ذخیرہ کرنا •

 ( کے گرد جنگلہ لگانے کے اجازت نامےpoolپول ) •

 لیے رجسٹریشنثانوی یونٹس کے  •

 

شہریوں کو ان بائی الز کے متعلق جاننے کا موقع فراہم کرنے کے لیے جن کا تعلق ان کی عمارات اور ان کے قرب وجوار سے ہے سال میں 

( میں لگایا جائے گا جس میں شہریوں کو برف کو ہٹانے کے بارے میں fallایسے دو بوتھس لگائے جاتے ہیں۔ اگال بوتھ موسم خزاں )

 مات فراہم کی جائیں گی۔معلو
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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 )

والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے 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 

 

 

 

 

 

 

 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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