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 ہمارے شاندار مستقبل کے لیے اپنے روشن خیاالت شیئر کریں

 مہم کا آغاز کر دیامی وابستگی قبل کے لیے تیار برامپٹن عواشہر نے مست

 

ے عوامی وابستگی مہم کا آغاز کرتے ہوئے شہر ن" مستقبل کے لیے تیار برامپٹن"آج کے روز فیوچر ریڈی برامپٹن یعنی  -برامپٹن، آن 

 سال یا اس کے بعد شہر آپ کو کیسا لگنا چاہیے۔ 25، 10، 5رہائشیوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ بڑا سوچیں کہ اگلے 

 

شہر ایک ایسے تصّور کو فروغ دے رہا ہے جس میں وہ برامپٹن کو دیگر مضافاتی شہروں سے ممتاز کرنے، مالزمتوں اور جدت کا مرکز 

بِل دوام اور قابِل رہائش شہر  بنانے کے لیے پر عزم ہے، یعنی ایک ایسا شہر جس کے باسی اس کو اپنا گھر کہہ کر بنانے، مستقبل کا قا

قیمتی کے موسم بہار میں پیش کیا جائے گا جو پورے برامپٹن کے رہائشیوں اور کاروباری افراد کی  2018خوشی محسوس کریں۔ یہ تصّور 

  اور تصّورات پر مبنی ہو گا۔ آراء

 

 :شمولیت کیسے اختیار کی جائے

مگر حقیقی کامیابی کے لیے ہمیں اپنے رہائشیوں کے روشن خیاالت کی ضرورت  -اپنے شاندار مستقبل کے لیے ہم کچھ بڑا سوچ رہے ہیں 

 : تک اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنے کے کئی طریقے موجود ہیں( جب مہم ختم ہو جائے گی)اکتوبر  31ہے۔ آج سے لے کر 

  اپنے روشن خیاالت شیئر کرنے یا پہلے سے جمع شدہ خیاالت کو ووٹ دینے کے لیےwww.brampton.ca/futureready  

 مالحظہ کریں۔ 

 ں کے ساتھ بات چیت اس موسم خزاں کے دوران پورے برامپٹن میں مختلف مواقع اور مقامات پر موجود شہر کی اسٹریٹ ٹیمو

  www.brampton.ca/futurereadyکریں۔ مواقع کی فہرست یہاں دستیاب ہے 

  ای میل کریںbrightideas@brampton.ca،  پیغامات بھیجیں اپنے اکأونٹ پر براہ راست بک فیسیا   ٹویٹر یا شہر کے  
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ری، 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 بڑھوت ۔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
ں 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 لوگو

         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 

 
                

                                                                                                                   
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                         

 سٹوگڈلنتالی 

 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca    
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