
 

 

 

   2017مارچ  28

 مشوروں کی تالش ہے کے دوستانہنوجوانوں  کو برامپٹن

  

کو  اورآپ کے پاس اپنی کمیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی خیاالت موجود ہیں؟ کیا آپہے سال  24 - 15 رکی عمبرامپٹن، آن: کیا آپ 

اور سروسز کی منصوبہ بندی کیے جانے کے وقت نوجوانوں  تا ہے کہ شہر کی جانب سے پروگراموںاس بارے میں شدت سے احساس ہو
 آپ وہ شخص ہو سکتے ہیں، جس کی برامپٹن کو تالش ہے!  تو کے تقاضہ جات پر کیسے غور کیا جانا چاہیے؟

  
تالش کر رہا ہے۔  کین کو شامل کرنے کے لیے لوگیڈوائزری کمیٹی میں تین نئے نوجوان اراسٹی آف برامپٹن اپنی نئی ایج فرینڈلی برامپٹن ا

مشورہ فراہم کریں گے کہ کمیٹی کے دیگر شہری اراکین اور کمیونٹی ایجنسی کے اراکین کے ساتھ مل کر نوجوان نمائندگان اس بارے میں 
 دوستانہ بنایا جائے۔ کیسے اتھ، ہر عمر کے لوگوں کے لیےنوجوانوں اور عمر رسیدہ افراد پر زیادہ توجہ کے س شہر کو

 
 میں شامل ہوں گے: قابل توجہ شعبہ جات

 وںیقینی بنانا کہ عوامی نقل و حمل کی سہولیات قابل رسائی اور قابل برداشت ہیہ        •
 ثقافتی سرگرمیوں میں شرکت کو بہتر بنانا نفریحی، سماجی اور       •
 فروغ دینا میں احترام کو شہری زندگی      •
 مالزمت اور رضاکارانہ کام کے مواقع کو بڑھانا      •
  وابستہ کرنارابطہ کی آسان تر سہولیات کے ذریعے لوگوں کو       •
   اور عمارتوں کی مٔوثر طریقے سے منصوبہ بندی کرنا  مقاماتعوامی       •

  
سال  34"برامپٹن، کینیڈا کی نوجوان ترین آبادیوں میں سے ایک ہے، جہاں اوسط عمر  ہے کہکا کہنا  (Linda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری

نیو " کہ در کرتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہاشکل دینے میں مدد کے لیے اپنے نوجوانوں کے کردار کی قایک ہے۔ ہم برامپٹن کے مسقبل کو
شکل دینے میں مدد کے لیے ہمارے  ایک اور مشغول برامپٹن کو طمربور کے افراد کے لیے ایک مضبوط، کمیٹی تمام عم ایج فرینڈلی

کی صورتحال کو توڑ سکتے ہیں اور ایک بہتر سقوط ہے۔ اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کر، ہم  راستہنوجوانوں کے پاس ایک زبردست 
 برامپٹن بنا سکتے ہیں!"  

 
گھنٹے تک  10ام کی میٹنگز اور دیگر سرگرمیوں کے لیے ہر مہینے تک ش 2018اس کمیٹی کا رکن ہونے کا مطلب ہو گا کہ آپ کو نومبر 

کا وقت دینا پڑے گا۔ ہائی اسکول کے طلباء کمیٹی میں تقرری کے اس موقع کو اپنے الزمی رضاکارانہ کام کرنے کے گھنٹوں کے طور پر 
 استعمال کر سکتے ہیں۔ 

  
پر سٹی کلرک کے دفتر میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ درخواست کے فارم  15905.874.21اس نئی کمیٹی میں شمولیت کے خواہش مند افراد 

 تک قبول کیے جائیں گے۔ 2017اپریل  7 مورخہ اور سٹی ہال میں دستیاب ہیں اور آن الئین
  

-30- 
 

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

نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89رہائش پزیر ہیں جو 
میں افتتاح  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

مزید معلومات کے لیے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔  ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کےWilliam Osler Health Systemہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )
www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton  کو( ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں ) 

 

 
 
 
  

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Documents/Application%20Form.pdf
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

