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 افراد ( کی طرف سے چوٹی کےCity of Bramptonسرمایہ کاری اور جدت طرازی کو فروغ دینے کے لیے سٹی آف برامپٹن )

 کی تقرری
 

 ( کے لیے کام شروع کرنے والے ہیں۔City of Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: بہت جلد چوٹی کے دو ماہرین سٹی آف برامپٹن )

 

( Chief Administrative Officer( معاشی ترقی کی حکمت عملیوں کے بارے میں چیف ایڈمینسٹریٹو آفیسر )Bob Seguinباب سگین )

کے مشیر خصوصی کے طور پر کام کریں گے۔ وہ کاروباری حضرات اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ 

م کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں جن سے بامقصد معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ ماضی میں بہت سے اہم ان عملی اقدامات پر کا مل کر

( میں اسسٹنٹ ڈپٹی منسٹر Ministry of Economic Development and Tradeعہدوں جیسا کہ منسٹری آف اکنامک ڈویلپمنٹ اینڈ ٹریڈ )

(Assistant Deputy Minister کے طور پر کام کر )( چکے ہیں۔ مسٹر سگینSeguin )8  ستمبر سے سٹی کے لیے کام شروع کریں گے

( کے ساتھ مل کر نجی سیکٹر Bob Darling( باب ڈارلنگ )Director of Economic Developmentاور ڈائریکٹر آف اکنامک ڈویلپمنٹ )

 میں جدت طرازی اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع تخلیق کرنے کے لیے کام کریں گے۔

 

( Interim Commissioner of Corporate Services( سٹی کے لیے انٹرم کمشنر آف کارپوریٹ سروسز )Patrick Moyleپیٹرک موئل )

 City of( اور اونٹاریو کی میونسپیلیٹیز میں بشمول سٹی آف برلنگٹن )GTAکی خدمات سرانجام دیں گے۔ وہ گریٹر ٹورنٹو ایریا )

Burlington( ہالٹن ریجن ،)Halton Region اور ،)AMO ( یعنی ایسوسی ایشن آف میونسپیلیٹیز آف اونٹاریوAssociation of 

Municipalities of Ontario میں ایگزیکٹو سطح پر کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ مسٹر موئل سٹی کے معاشی اور پروکیورمنٹ )

یت رکھنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے کام کریں گے جو کے طریقوں میں جدت پسندی النے کے لیے اور قائدانہ صالح

 ستمبر سے سٹی کے ساتھ کام شروع کریں گے۔ 12ان شعبوں میں جدیدیت النے کے حوالے سے ملک بھر میں جانے جاتے ہیں۔ وہ 

 

ا کہنا ہے "ہمیں کاؤنسل سے پتہ چال ہے ( کHarry Schlange( ہیری شلنگ )Chief Administrative Officerچیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر )

کہ معاشی ترقی اور سرمایہ کاری ان کی ترجیحات ہیں اور ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہے۔ کاروباری کمیونٹی کا اعتماد حاصل کرنے کے 

( اپنے متعلقہ Patrickرک )( اور پٹBobلیے ہمیں ایک ادارے کے طور پر اپنے کام کرنے کے طریقے کو مزید کاروباری بنانا ہو گا۔ باب )

( کے مستقبل کے کے City of Bramptonشعبوں میں بطور ماہر ایک ساکھ رکھتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ہمیں سٹی آف برامپٹن )

 بارے میں بڑے منصوبے سوچنے کی تحریک ملتی رہے گی۔
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الگ الگ  209نے والے مختلف زبانیں بول 89مپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برا: بارے میں( کے Bramptonکچھ برامٹن )

ٹرانسپورٹ  ےہیں اور یہاں ک میسرتفریح کے نادر مواقع کے لیے ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں Bramptonنسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں۔ برامپٹن )

میں ہوا تھا ولیم  2007جس کا افتتاح  (Brampton Civic Hospital)ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل ہوتا کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں کا شمار نظام  ےک

ات کے لیے ہے۔ مزید معلومشمار ہوتا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں ایک کا  (William Osler Health System)اوسلر ہیلتھ سسٹم 

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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