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 برامپٹن کو سائیکلوں کے لیے ایک دوستانہ کمیونٹی کے طور پر تسلیم کر لیا گیا

ہے اور اس کی کوششوں کو بائیسائیکل  عملمحو سٹی آف برامپٹن سائیکلوں کے لیے ایک دوستانہ کمیونٹی بنانے کے لیے  –برامپٹن، آن 
اپریل کو ہونے والے اونٹاریو  12 مورخہ تسلیم کیا گیا ہے، جن کا اعالن میںکی حیثیت  کے اعزاز فرینڈلی کمیونٹی ایوارڈز میں کانسی

  شیئر دی روڈ سائیکلنگ کولیشن کی جانب سے کیا گیا ہے۔ کے موقع پربائیک سمٹ ایوارڈز 

لیے برامپٹن سائیکلنگ کے "  ائیکلنگ ایڈوائزری کمیٹی کے رکن نے کہا کہ، س(Martin Medeiros) مارٹن میڈیروسریجنل کونسلر 
آسان بنانا ایک ایسے مربوط شہر کے  پیدل چلنے اور سائیکل چالنے کوجاری رکھے گا۔ برامپٹن میں  مواقع کو بہتر اور جدید بنانے کا عمل

جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو اور یہ مکمل کمیونٹیاں  فراہم کرتا ہے امہ پہنانے میں مددگارعملی جکو ژن وکے عملی  لیے حکمت
  "ہے۔ کی حیثیت رکھتا بنیادی عنصرایک بنانے کے لیے 

صحت  حفوظ،حالیہ سالوں میں سٹی نے سائیکلوں کے لیے دوستانہ کمیونٹیاں بنانے اور سائیکل چالنے کو تفریح اور نقل و حمل کے ایک م
کی ہے، ان بھی سرمایہ کاری اس پر اور  کردار ادا کیا ہے کاممیں اہم کے سلسلے کے طور پر مشہور کرنے  اور قابل لطف طریقے انہمند

 میں شامل ہیں:اقدامات 

 میں سائیکلنگ کے حوالے سے اس کیایک کمیٹی جو برامپٹن  مشتملکا قیام: شہریوں پر  برامپٹن سائیکلنگ ایڈوائزی کمیٹی 
اور تفریحی معامالت پر مشاورت فراہم کرتی ہے۔ یہ کمیٹی کونسل اور دیگر قانون ساز اداروں میں سائیکل چالنے کی  افادیت

جانے اور پالیسیاں بنانے کے لیے آواز اٹھاتی ہے، سٹی کے عملے کو سائیکل چالنے سے متعلق  ےحمایت میں قانون سازی کی
کے لیے تعلیمی اور  میں مدد فراہم کرتی ہے اور سائیکل چالنے کے فوائد کو فروغ دینے انفراسٹرکچر اور پروگراموں کی فراہم

 ں میں حصہ لیتی ہے۔آگاہی سرگرمیو

 کا اضافہ: عملے میں ایک کل وقتی عہدہ، جو فعال طور پر نقل و حمل کے اقدامات کی  ایک فعال ٹرانپورٹیشن پراجیکٹ منیجر
ے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ٹیم کی قیادت کرتا ہے، جو شہر کے نقل و حمل کے تیاری اور نفاذ کے لیے کئی شعبوں س

  ہے۔ ایک کلید کی چیثیت رکتھاپرکشش شہری سنٹرز بنانے میں  ونیٹ ورکس کے کامیاب انتظام اور متنوع 

 ا ایک جامع نیٹ ورک، جو کی تیاری: پورے شہر میں سائیکل چالنے اور پیدل چلنے ک ایک فعال ٹرونسپورٹیشن ماسٹر پالن
ان بنائے گا ۔ یہ سفر کو محفوظ تر اور زیادہ آسایک حکمت عملی فراہم کرے لٹیوں کے ساتھ جڑتا ہو، بنانے کے لیےیملحقہ میونسپ

 ۔بنائے گازبردست طریقہ ایک لحاظ سے نقل و حمل کا  تفریح اور افادیت، دونوں اور یہ سائیکل چالنے کے عمل کو

 برامپٹن سائیکلنگ ایڈوائزری کمیٹی کے رضاکار اراکین کی قیادت میں، کبھی کبھار ہونے والے سائیکل چالنے کمیونٹی رائیڈز :
والے دیگر لوگوں  ن کی سیاحت کرنے اور سائیکل چالنےہ رہائشیوں اور آنے والے لوگوں کو برامپٹلکے مفت ٹوئرز کا یہ سلس

 سے مربوط ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

کمیونٹی نے سائیکل چلنے کے لیے  ایک کا مقام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کسیکے اعزاز کل فرینڈلی کمیونٹی میں کانسی بائیسائی
کے  اٹھا لیے ہیں۔ برامپٹن کینیڈا میں سائیکل کی سواری کرنے کے لیے بہترین جگہ بننے اقداماتایک بہترین جگہ بننے کے لیے پہلے 

 کرنے کے لیے اونٹاریو کی دوسری کمیونٹیوں میں شامل ہو گیا۔ں پیش رفت صوبائی ہدف می
 

 متعلقہ لنکس:

 برامپٹن میں سائیکل چالنا 

 ایکٹو ٹرانسپورٹیشن ماسٹر: 

 راستوں کا نقشہ برامپٹن کے 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brampton.ca/EN/residents/Roads/pedestrian-driver-safety/Pages/Cycling.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/projects-studies/atmp/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/EN/residents/parks/Documents/Brampton_TrailsMap.pdf
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نی اور تنوع ہمیں سب سے برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوا
ا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیٰحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرت

م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.caپر فالو کریں۔  فیس بکاور  ٹوئٹراور نڈر ہو۔ ہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا 

 
 میڈیا کنٹیکٹ
 نتالی سٹوگڈل

 کوآرڈینیٹرمیڈیا 
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca   

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
www.brampton.ca
natalie.stogdill@brampton.ca

