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 جوالئی 26 -جوالئی  6: شہریوں کا سروے

 کون سے پروگرام، سروسز اور معلومات آپ کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہیں؟
 

شہر کی سروسز کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اپنی آپ اور یہ کہ … کا سروے آپ کے متعلق ہے 2017ہمارا  -برامپٹن، آن 
کے بہترین کسٹمر سروس فراہم کرنے کے عزم کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم بڑی حد تک برامپٹن کے کمیونٹیز کو جاننا شہر 

اہم ہے، ہم کہاں پر بہتری ال سکتے ہیں اور ہم کیا چیز شہریوں کی آراء سننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ کیا 
 اچھا کر رہے ہیں۔ 

 
 : کرنے کا کہا جاتا ہے شیئردرج ذیل چیزوں پر اپنی رائے جواب دہندگان کو 

 کیا ہے پر برامپٹن کو درپیش واحد اہم ترین مسئلہ موجودہ طور 

 سروس کی اقسام اور رینجز سے متعلق اطمینان 

  کے ساتھ معامالتکسٹمر سروس 

 اخراجات اور ٹیکس 

 حکمت عملی منصوبہ کی ترجیحات کے کمیونٹی پر اثرات 
 

موبائل ڈیوائس بھی )پر  www.brampton.ca/citizensurvey سروے ۔ یہتک کھال رہے گا جوالئی 26 –جوالئی  6رخہ یہ سروے مو
منٹ کا یہ سروے انگریزی، فرانسیسی،  15سال یا زیادہ عمر کے شہریوں کے لیے دستیاب ہو گا۔  18برامپٹن کے !( استعمال کریں

 ب ہو گا۔ میں دستیازبانوں پرتگالی، پنجابی اور اردو 
 

جا  اسمجھ طور پر شہریوں سے سروے لیتا ہے تاکہ بلدیاتی خدمات کے حوالے سے ان کی ترجیحات کو بہتر اپنے سٹی باقادگی سے

 ۔یہاں مالحظہ فرمائیں کے سروے کے نتائج 2015سکے۔ 

 
 پس منظر

 :کیے جانے والے اس سروے میں آبادی کے دو گروہ شامل ہوں گے سےشہریوں  1,400نکس ریسرچ کی جانب سے برامپٹن کے واینوائر

  تمل ایک شماریاتی طور پر ، جن کا ایک آن الئین پینل سے بے ترتیبی سے انتخاب کیا جائے گا، پر مشیوںشہر 600برامپٹن کے
 نمائندہ نمونہ

  اراکین، جو سٹی کی ویب سائیٹ سے سروے تک رسائی حاصل کریں گے 800عام عوام کے 
 

ایسے کینیڈینز شامل ہوتے ہیں، جنہوں نے آن الئین سرویز  کی تعداد میں پینل سروے ایک ایسا آن الئین سروے ہوتا ہے جس میں الکھوں
 کرنے میں میں مدد فراہم کرتے ہیں، جو عوامی رائے کی پیمائش  بنانےنمائندہ نمونے  یہ پینل سروےہوتا ہے۔  مکمل کرنے پر اتفاق کیا

 ۔کی حیثیت رکھتے ہیں اہم عنصرایک 
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تری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھو برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
وں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگ

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 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/Community-Engagement/Pages/Community-Service-Satisfaction-Survey-2015.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton

