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 پر روشنی ڈالتا ہے وںبرامپٹن ارتھ آور کے لیے موسمیاتی تبدیلی
 

 م غیر ضروری الئیٹیں بند کر کے تک تما 9:30سے  8:30مارچ کو ارتھ آور کے موقع پر رات  25ہفتہ،  بروز   برامپٹن، آن: سٹی آف برامپٹن

 ۔ یکجہتی کا اظہار کرے گاپوری دنیا کے الکھوں افراد، کاروباروں اور حکومتوں کے ساتھ 

 

کے لیے کہ وہ ماحول کی حفاظت کے متعلق فکر مند ہیں، متعین کردہ وقت میں اپنی الئیٹیں بند کر کے، تمام لوگوں کی اس  دینےیہ پیغام 

 م میں شامل ہونے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔عالمی ماحولیاتی مہ

 

عوامی حفاظت،  کی تمام غیر ضروری الئیٹوں کو شہری انتظامیہ بند کر دے گی۔کی تمام سہولت گاہوں  یٹیارتھ آور کے دوران میونسپل

الئیٹیں موجود جیسا کہ اسٹریٹ الئیٹس، اسٹاپ الئیٹس، پارکوں میں چلنے کے راستوں پر  –سیکورٹی یا خدمت پر اثر انداز ہونے والی الئیٹیں 

 جلتی رہیں گی۔  –اور شہر کی سہولت گاہوں میں پارکنگ الٹ کی الئیٹیں 

 

حولیاتی موقع کا فخر کے ساتھ شرکت کنندہ ہے۔ ورلڈ وائلڈ الئف فنڈ نے ارتھ آور کی اب تک اس بین االقوامی ما لے کر سے 2008برامپٹن 

سے زیادہ شہروں اور قصبوں میں پھیل  7,000ملکوں اور عالقوں میں  172۔ یہ مہم اب تھی میں سڈنی آسٹریلیا میں شروع کی 2007پہلی مہم 

 گئی ہے۔ 

 

سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں اور کاروباروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اس عمل کو ایک گھنٹے سے بھی زیادہ بڑھائیں اور پورے 

تبدیلیاں کرنے پر غور  موٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے توانائی کے استعمال میں چھوٹی کامبچائیں۔ طویل مدتی طور پر استحسال توانائی 

 ۔پیسے بچائیں اپنے لیے ر اپنے بجلی کے بل سےکریں او

 

ارتھ آور  پر کال کریں۔ 311مالحظہ فرمائیں یا  www.brampton.caاس موقع میں شہر کی شمولیت کے متعلق مزید معلومات کے لیے، برائے مہربانی 

 مالحظہ فرمائیں۔ EarthHour.orgکے متعلق مزید جاننے کے لیے 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں   کے متعلق: Bramptonکچھ برامپٹن ) 

کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا  Bramptonبرامپٹن ) مختلف زبانیں بولتے ہیں۔ 89پزیر ہیں جو 

م اوسلر میں افتتاح ہوا تھا ولی 2007( جس کا Brampton Civic Hospitalنظام 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 Systemہیلتھ سسٹم )

 پر فالو کریں۔ Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 نتالی سٹوگڈل 

 میڈیا کوآرڈینیٹر 

 سٹی آف برامپٹن 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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