
 

 

 
   برائے فوری اجراء 

 

 طور پر چلے گاورچوئل   میں  2020سٹی کا نرچرنگ نیبر ہڈز پروگرام 

رہا ہے۔   الیا جاکو واپس  2020اگست  4سٹی آف برامپٹن کا نرچرنگ نیبر ہڈز پروگرام بروز منگل،  –  ( 2020جوالئی  27برامپٹن، آن )
 اس سال، عملے اور شہریوں کی صحت و سالمتی کے تحفظ کے لیے، یہ پروگرام آن الئن منتقل ہو رہا ہے۔

، رہائشیوں کو اپنے عالقوں کو بہتر بنانے میں فعال کردار ادا  میں بہتری النا کے عمل شہری شمولیت نرچرنگ نیبر ہڈز پروگرام کا مقصد 
فراہم کرنا اور انہیں وسائل سے مربوط کروانا ہے۔ رہائشیوں کے لیے اپنے عالقے کے متعلق جاننے اور اپنے لیے    تقویتکرنے کے لیے 

 کرنے کے تین نئے طریقے ہوں گے:  شیئراہم چیزوں کو آن الئن  

پہلے سے ریکارڈ کردہ چہل قدمیوں کو طے شدہ تاریخوں پر سٹی کی ویب سائیٹ پر پوسٹ کیا جائے گا۔   15 – ورچوئل واکس  •
رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ان چہل قدمیوں میں گھر سے آن الئن شرکت کریں یا فراہم کردہ ٹولز کے ذریعے  

 چہل قدمی کریں۔   ریقے سےآزادانہ طجسمانی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ذاتی طور پر 
سٹی کمیونٹی کے عالقوں کو اور یہ کہ رہائشی ان سے کیسے تعامل کرتے ہیں، جاننا چاہتا ہے۔    – عالقوں کے سروے پڑوسی  •

 آن الئن سروے مکمل کریں۔   رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے عالقے کے لیے
ایک آن الئن میپنگ ٹول رہائشیوں کو اپنے عالقے میں مواقع، خدشات اور تبدیلیوں کی شناخت کرنے میں   – آن الئن میپنگ ٹول  •

  مدد دے گا۔

نرچرنگ نیبر ہڈز کے حوالے سے مزید معلومات اور عالقوں کی ورچوئل چہل قدمی کی مکمل فہرست کے لیے  
www.brampton.ca/neighbourhoods مالحظہ فرمائیں۔  

 فوری حقائق: 

ویژن میں ایک ضروری عمل کے طور پر ایک مکمل نیبر ہُڈ آڈٹ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ نرچرنگ نیبر ہڈز کو   2040برامپٹن  •
رہائشیوں کو وسائل سے مربوط کرنے اور طویل مدتی طور پر، مقامی عالقوں کے  میں کمیونٹی کی رائے حاصل کرنے،  2019

 لیے مخصوص طور پر تیار کردہ منصوبہ ہائے کار تیار کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ 
 سے زائد رہائشیوں نے شرکت کی۔  400نرچرنگ نیبر ہڈز واکس مکمل کیں، جن میں  11میں  2019سٹی نے  •

 اقتباسات 
"برامپٹن طرح طرح کے نگینوں سے جڑا ہوا ہے اور ہمارے رہائشی ان عالقوں کے حوالے سے ماہر ہیں، جنہیں وہ اپنا گھر کہتے ہیں۔ 
نرچرنگ نیبر ہُڈز پروگرام برامپٹن کے رہائشیوں کو اپنی کمیونٹی میں مشغول ہونے کے پرجدت مواقع فراہم کرتا ہے اور میں اس سال  

وں میں رہنے والے تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ان ورچوئل واکس میں شامل ہو کر، عالقوں کے  عالق  15منتخب کردہ 
 رائے کا اظہار کریں۔"قیمتی سرویز میں حصہ لے کر اور آن الئن میپنگ ٹول پر تبصرے کر کے اپنی 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

اء سے بحالی کے سفر پر گامزن ہے اور جہاں ممکن ہو سہولیات کو کھول رہا ہے، کمیونٹی کی حفاظت  کی عالمی وب  19-"جبکہ سٹی کوِوڈ
مقامی عالقوں پر اپنی آراء کا اظہار کرنے کا اور سٹی   15انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سال کا نرچرنگ نیبر ہُڈز پروگرام رہائشیوں کو 

 نے میں مدد دینے کے لیے ایک محفوظ طریقہ فراہم کرتا ہے۔" کو قابل استحکام کمیونٹیاں بنانا جاری رکھ

 : چیئر، پالننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی، سٹی آف برامپٹن 4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

اجیکٹس کے متعلق  کرنے، آنے والے پر شیئر"نرچرنگ نیبر ہُڈز پروگرام رہائشیوں کو اپنی کمیونٹی کے متعلق اپنی پسندیدہ ترین چیزیں 
جاننے اور اس حوالے سے اپنے خیاالت بیان کرنے، کہ انہیں مقامی طور پر کیا تبدیل ہونا پسند آ سکتا ہے، کے قابل بناتا ہے۔ جبکہ یہ  

http://www.brampton.ca/neighbourhoods


 

 

نے میں  گھروں کی حفاظت سے اس میں شامل ہو کر اپنے عالقوں کو بہتر بنا ے، رہائشی پھر بھی اپن ہو گامختلف سا پروگرام اس سال تھوڑا 
 سکتے ہیں۔" اپنا کردار ادا کر 

 : وائس چیئر، پالننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی، سٹی آف برامپٹن 8اور  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

مت کرنے کے لیے وقف ہے۔ جبکہ ہم نرچرنگ نیبر ہُڈز پروگرام  کی عالمی وباء کے دوران برامپٹن کے رہائشیوں کی خد 19-"سٹی کوِوڈ
کو آن الئن منتقل کر رہے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھتے ہوئے رہائشیوں کے ساتھ شامل ہونا اور ان کے خیاالت کو سننا جاری  

  رکھنے کے لیے پر امید ہیں۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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