
 

 

 
 

            برائے فوری اجراء 

 
پورے شہر کے بیک یارڈ گارڈن پروگرام کا   کے پہلے کے ردعمل میں کینیڈا  19-سٹی آف برامپٹن نے کوِوڈ 

 ہے  اعالن کر دیا 
 

گزشتہ روز، سٹی آف برامپٹن نے شہر میں خوراک کی سیکورٹی کو ممکن بنانے  – (2020اپریل   16برامپٹن، آن )
حوصلہ افزائی فراہم کرنے کے لیے ایک کی  چست رہنےکی ہنگامی حالت میں گھروں پر رہ کر  19-کو کوِوڈ اوررہائشیوں

رس کے ردعمل ہائشیوں کو کرونا وائ۔ سٹی آف برامپٹن رہے نئے ماحول دوست اقدام، بیک یارڈ گارڈن پروگرام کا آغاز کر دیا
کا آغاز کرنے والی کینیڈا کی پہلی  اتاقدام میںبنانے میں معاونت فراہم کرنے کے لیے پورے شہر  میں اپنے ذاتی گارڈن
 میونسپلٹی بن گیا ہے۔

 
یژن کے ساتھ شراکت داری میں برامپٹن کے نئے بیک یارڈ گارڈن پروگرام کی وپارکس مینٹیننس اینڈ فورسٹری ڈ سٹی کی

کر رہے ہیں اور اس میں ضرورت کے مطابق کمیونٹی کے شراکت دار بھی  6اور   2سربراہی سٹی کونسلر ڈٔوگ وہلینز، وارڈز 
 شامل ہوں گے۔

 
ائشیوں کو اپنے گھروں میں رہ کر اناج اور جڑی جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات زیر نفاذ ہونے کے ساتھ، یہ پروگرام رہ 

بوٹیاں اگانے اور گھر میں اگائی ہوئی فصلوں کو مقامی فوڈ بینکس اور کمیونٹی تنظیموں کو عطیہ کرنے کی حوصلہ افزائی 
نظیموں  ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ضرورت مند افراد میں خوراک برابری سے تقسیم ہو، فوڈ بینکس اور ت کرتا

 کے مکمل کرنے کے لیے ایک فارم دستیاب کیا جائے گا۔
 
یہ اقدام میئر کی سوشل سپورٹ ٹاسک فورس کی خوراک کی سیکورٹی پر توجہ میں معاونت فراہم کرتا ہے اور سٹی کی ایک 

 قابل استحکام ماحول دوست شہر بننے کی ترجیح کو مضبوط تر بناتا ہے۔
 

گارڈن پروگرام، جس کے ذریعے رہائشی چست اور ماحول دوست رہنا جاری رکھ سکیں گے، موجودہ کمیونٹی  یارڈ نیا بیک 
 گارڈن پروگرام کی ایک توسیع ہے۔

 
یج( کی درخواست کر پر ای میل کر کے مفت ضروری اشیاء )مٹی اور ب BramptonGreenCity@brampton.caرہائشی 

کریں گے  بھی شیئراور مشورے  وٹوریلیپر اس حوالے سے ٹ www.brampton.ca/parksسکتے ہیں۔ ہم اپنی ویب سائیٹ 
 ۔چاہیےکہ ان گارڈنز کی دیکھ بھال کیسے کرنی 

 
اپریل(، یہ رہائشیوں کے لیے شہری زراعت میں کردار    22ساالنہ دن بالکل قریب ہے )بروز بدھ،  واں 50 اے کجیسا کہ ارتھ ڈ

ادا کرنے، کمیونٹی کے لیے خدمات انجام دینے اور برامپٹن کو ایک مزید صحت مند، مضبوط اور ماحولیاتی طور پر قابل 
 مشورے مفید یں ارتھ ڈے کو منانے کے حوالے سے چنداستحکام شہر بننے میں مدد دینے کا بہترین موقع ہے۔ یہاں پر گھر م

 ہیں۔دیے گئے 
 

 عطیات درکار ہیں
 

براہ  اگر آپ ایسا کاروباری ادارہ ہیں، جو سٹی کو باغبانی کے لیے مٹی اور سبزیوں کے پودے اور بیج عطیہ کر سکتے ہیں، تو
 پر ای میل کریں۔  BramptonGreenCity@brampton.caکرم 

 
 کرونا وائرس کی صورتحال کے دوران سٹی آف برامپٹن کے اقدامات کے حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے

www.brampton.ca/COVID19  مالحظہ کریں۔ 
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 اقتباسات 

"اس عالمی وباء کے دوران اپنے رہائشیوں اور کمیونٹی کے گروہوں کو معاونت فراہم کرنا ہماری بنیادی ترجیح ہے۔ ہماری 
سوشل سپورٹ ٹاسک فورس برامپٹن کی زد پذیر کمیونٹیوں کو خوراک میں ضروری معاونت فراہم کرنے اور رہائشیوں کو اس 

کے لیے سخت  کے لیے درکار وسائل فراہم کرنےں میں تازہ سبزیاں اگانے کار خیر میں شامل ہونے اور اپنے عقبی صحنو
نئے بیک یارڈ گارڈنز کا آغاز  1,000محنت کر رہی ہے۔ برامپٹن کے رہائشیوں کی مدد سے، ہم اس پروگرام کے ذریعے 

کر سکتے ہیں، جبکہ ساتھ ہی م فراہکرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ مل کر، ہم اپنے فوڈ بینکس پر سے دبأو ہٹانے میں مدد 
 بڑھا سکتے ہیں۔" بھی کمیونٹی کے فخر کواپنی  کر چست رہ

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

 ہو سکتا ارڈنز پروگرام بہت کامیاب رہا ہے اور اگرچہ جسمانی فاصلہ بندی کے اقدامات کے نفاذ کی وجہ سےگ"ہمارا کمیونٹی 
ارڈنز چالنے کے قابل نہ ہوں، ایسے میں سب سے بہترین یہی ہے کہ ہم پروگرام کو براہ گ کمیونٹی بہتر طور پر ہم ہے کہ

دہ رہتے ہوئے بیرونی جگہوں سے لطف  ۔ یہ پروگرام تمام رہائشیوں کی باغبانی کرنے، علیح  جائیںراست رہائشیوں کے پاس لے 
 واپس دینے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔"  کچھ د افراد کواندوز ہونے اور اپنی کمیونٹی میں اپنے بزرگوں اور ضرورت من

 سٹی آف برامپٹن  6اور  2ڈٔوگ وہلینز، سٹی کونسلر، وارڈز  -
 

ہے اور اس مشکل وقت کے دوران، سٹی کا عملہ رہائشیوں  تااجور سٹی کے طور پر اچھی طرح جانا "سٹی آف برامپٹن کو فال
کو گھر پر رہتے ہوئے چست رہنے میں مدد دینے کے لیے ایک بیک یارڈ گارڈن پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے پر عزم ہے، 

ترجیح جس کے نتیجے میں برامپٹن ایک ماحول دوست شہر کے طور پر ترقی کرے گا، جو کونسل کے اس دور کی ایک کلیدی 
 کردار ادا کرے گا۔"  بھی بھرپور ہے اور یہ برامپٹن میں فوڈ سیکورٹی میں

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
 

-30- 

۔ 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

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 صحت مند شہر کی تعمیر میں
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 

 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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