
 

 

 
  برائے فوری اجراء

 

اور آگاہی مہم چالنے کے لیے شراکت داروں  شدد کے خاتمے کے لیے عوامی تعلیمسٹی آف برامپٹن گھریلو ت
 کی تالش میں ہے

  

آج کمیٹی آف کونسل کی میٹنگ کے دوران، برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن اور پیل ریجن میں گھریلو  – (2020جنوری  29برامپٹن، آن )
کے لیے پیل ریجنل پولیس، ریجن آف پیل اور کمیونٹی کی تنظیموں کے  فروغاور آگاہی مہم کے  شدد کے خاتمے کے لیے عوامی تعلیمت

  ۔ہے رووینا سینٹوس کی جانب سے پیش کردہ قرار داد کو منظور کر لیاساتھ اشتراک کو جاری رکھنے کے لیے ریجنل کونسلر 

میں برامپٹن سٹی کونسل نے ریجن آف پیل کے ایسے موجودہ پروگراموں کی حمایت اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا جاری  2019ستمبر 
گوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں، بشمول پیل کمیٹی رکھنے کی ایک قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا، جو گھریلو تشدد سے متاثرہ لو

 ، سیف سنٹر آف پیل اور وکٹم سروسز آف پیل۔((PCAWAاگینسٹ وومن ابیوز 

کی جانب سے منعقد کی جانے  PCAWAسے زائد رہائشیوں، سٹی کے عملے اور منتخب شدہ حکام نے سٹی ہال میں  100پچھلے سال 
 میں شرکت کی۔ (Take Back the Night)ٹیک بیک دی نائیٹ والی ایک تقریب، 

سٹی آف برامپٹن ریجن آف پیل کی جانب سے چالئے جانے والے کمیونٹی سیفٹی اینڈ ویل بیئنگ سسٹم لیڈرشپ ٹیبل میں شرکت کرتا ہے۔ 
پیل کے اندر کمیونٹیوں کی حفاظت و بہبود  فیام اور نفاذ ہوتا ہے، جو ریجن آسسٹم لیڈرشپ ٹیبل کی توجہ کا مرکز ایسی حکمت عملیوں کا ق

ایک فیملی وائلنس ایکشن ٹیبل کو خاندانی  روہ میںپر منفی طور پر اثرانداز ہونے والے مسائل کی بنیادی وجوہات کو حل کرے۔ اس بڑے گ
 کو حل کرنے کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ مسائلتشدد، بشمول گھریلو تشدد، جیسے پیچیدہ 

فراہم کرتی ہے، بشمول: مدد مانگنے کے لیے  وسیع اقسام کی معلومات اور مقامی وسائلبرامپٹن کے رہائشیوں کے لیے پیل ریجنل پولیس 
کی  ہ گاہیں، کمیونٹی کونسلنگ، پروگرام اور معاونتی خدمات، قانونی وسائل اور بچوں اور بزرگ افراد کے لیے معاونتمحفوظ جگہیں، پنا

 ۔بروقت دستیابی

جنل پولیس اور کمیونٹی پیل، پیل ری فاہم مقامی فریقین، بشمول ریجن آ کو کونسل کی جانب سے منظوری کے بعد، سٹی 2020جنوری  5
کے ساتھ مل کر کام کرے گا، تاکہ اس مہم کو فروغ دیا جا سکے اور گھریلو تشدد کے خاتمے اور تمام لوگوں کے لیے ایک  وںکی تنظیم

  محفوظ تر شہر بنانے کے لیے کام کیا جا سکے۔

 اقتباسات

نٹی بنانے کے لیے کام کر "گھریلو تشدد کو ختم کرنا برامپٹن سٹی کونسل کے لیے اہم ہے۔ جبکہ کونسل ایک صحت مند اور محفوظ کمیو
رہی ہے، ہم گھریلو تشدد کے متعلق عوامی آگاہی بڑھانے، اطالع رسانی کی حوصلہ افزائی کرنے اور برامپٹن کے رہائشیوں کے جذباتی 

د اور معاشی استحصال سے لڑنے کے لیے ریجن آف پیل اور پیل ریجنل پولیس میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر کے مزی
 حاصل کر سکتے ہیں۔" اںکامیابی

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن        -

  

لڑنے میں ایک شراکت دار کے  کے خالف"گھریلو تشدد برامپٹن میں کمیونٹی کی حفاظت کے لیے ایک بڑھتا ہوا خدشہ ہے۔ گھریلو تشدد 
حکمت عملیاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک عوامی آگاہی کی مہم  عملیطور پر، تعلیم اور آگاہی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کلیدی 
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ال رہے ہیں۔ گھریلو تشدد سے جڑا استحصال اور اموات پریشان کن اور پوری طرح ناجائز ہیں۔ ہم ہر  بروئے کارچالنے کے لیے وسائل کو 
 مدد مل سکتی ہے۔"شخص کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں اور آگے پھیالنا چاہتے ہیں کہ انہیں کہاں سے 

 ، سٹی آف برامپٹن5اور  1وارڈز  ر، کمیونٹی سروسز؛ ریجنل کونسلررووینا سینٹوس، چیئ        -

"میں سمجھتا ہوں کہ آگاہی پیدا کرنے اور مل کر گھریلو تشدد کی ممکنہ طور پر شکار بننے والی زیادہ خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے 
 انتہائی اہم ہے۔" میں کام کرنا یموں کے ساتھ شراکت داریسٹی آف برامپٹن کی کمیونٹی تنظ

 بلدیو موتا، چیف اگزیکٹو آفیسر، پنجابی کمیونٹی ہیلتھ سروسز        -

ہے۔ ہم سب کو اپنی کمیونٹی میں خواتین اور ان کے بچوں کی زندگیوں میں  حاصل "ہر شخص کو تشدد سے آزاد زندگی گزارنے کا حق
 سے تشدد کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔"

 گزیکٹو ڈائریکٹر، انٹیرم پلیسین فالئیڈ، اوشیر        -

اس اہم مسئلے کے لیے اپنے عزم کو برقرار رکھنا اور گھریلو تشدد کو ختم کرنے کے لیے اہم  کے عملے کی جانب سے"سٹی آف برامپٹن 
داروں کے ساتھ مل مقامی فریقین کے ساتھ اشتراک کرنا جاری ہے۔ جبکہ ہم کمیونٹی اور اپنے عالقائی اور قانون نافذ کرنے والے شراکت 

ہے ہیں، ہم کمیونٹی سیفٹی اینڈ ویل بیئنگ سسٹم لیڈرشپ ٹیبل کے ذریعے پہلے سے ر آگے بڑھااور آگاہی کی اس مہم کو  کر عوامی تعلیم
 جاری اہم کام کو مزید توسیع دے رہے ہیں۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن        -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

یاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول
صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک 

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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