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 برامپٹن میں ایک پرسکون سفر و سواری کی تخلیق میں مدد کریں۔ ہمارے سروے میں حصہ لیں۔
 

( Uberسواریوں )جیسا کہ -برامپٹن اونٹاریو:  اپنے شہر کو بتا دینے کا یہی درست وقت ہے کہ برامپٹن میں ٹیکسیوں، لیموزین اور اشتراکی

 www.brampton.caمیں بہتری النے کے سلسلے میں آپ کے کیا خیاالت ہیں۔ صنعت کے جائزہ کے بڑے حصہ کے طور پر، سٹی نے 
 31کا اجراء کیا ہے اور نئے ضوابط کو تشکیل دینے میں مدد کے لئے عوامی رائے طلب کر رہا ہے۔ سروے  سواری جائزہ سروےپر ایک 

 اگست کو بند ہو جائے گا۔ 
 

قوانین کے -سواری کے موجودہ عمل کار شہری ضمنی-ور لیموزینز کو الئسنس دیتا ہے اور نگرانی کرتا ہے۔ تاہم، اشتراکیسٹی ٹیکسیوں ا

ساتھ تعمیل میں نہیں ہیں۔ جائزہ عوام کے تحفظ اور صارفین کے تحفظ کو کلیدی ترجیحات کے طور پر برقرار رکھتے ہوئے، تمام کرایہ پر 

ک منصفانہ طریقہ کار کا تعین کرے گا۔ سروے بہت سے بشمول تحفظ، رسائی پذیری، ٹیکنالوی کا کردار، اور دستیاب آپریٹرز، کے لئے ای

 ۔ وں کا احاطہ کرتا ہےکرای
 

"ہم لوگوں کو انتہائی سہولت کے ساتھ شہر بھر میں ادھر ادھر آتے جاتے  ا کہ( نے کہGurpreet Dhillonسٹی کونسل گرپریت ڈھلون )

گے۔ اگر ہمارے پاس کرایہ پر دستیاب صنعت میں بہتری النے کے لئے کوئی طریقہ کار موجود ہیں، تو ہم آپ کے بات سننا دیکھنا چاہیں 

چاہیں گے۔ براہ مہربانی سواری جائزہ سروے میں حصہ لیں اور کونسل کو آپ کی ضروریات سے زیادہ فعال طور پر کیسے نمٹا جائے کے 

 مدد دیں"۔ سلسلے میں باخبر فیصلے کرنے میں

 
جائزہ کے حصے کے طور پر، شہر نے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اجالس کے ذریعے صنعت کو مشغول کرنا شروع کر دیا ہے۔ عوامی 

 سروے سے جوابات کے ساتھ اس رائے کو یکجا کرتے ہوئے، عملہ بدیر موسم خزاں میں کونسل کو سفارشات پیش کرے گا۔ 
 

 پر دستیاب ہے۔   ویب سائٹاکثر پوچھے جانیوالے سواالت اور معلومات شہر کی 
 

 ۔30-
 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonبرامپٹن )

سپورٹ کا نظام ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89جو 

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

پر  www.brampton.caزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مWilliam Osler Health Systemسسٹم )

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

 
 

 
 
 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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