
 

 

 
 برائے فوری اجراء 

 

 ہے  لیاتسلیم کر   کے طور پرنیشنل پبلک ورکس ویک کو مئی  17-23 نے  سٹی آف برامپٹن 
 

 تحسین خراج   کو کردار  اہم کے ماہرین  انہ ور  پیشہ کے  ورکس  پبلک میں کمیونٹی ہماری ،برامپٹن آف  سٹی  – ( 2020 مئی 19) آن برامپٹن،
 ہے۔  رہا منا پر  طور کے  ( NPWW)   ویک  ورکس  پبلک نیشنل تک مئی 23 مٔورخہ  لیے  کے کرنے پیش

 
ٹیم انتہائی اہم اور بنیادی کام کرنے میں اس کی پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ  میں، عمل رد کے  سٹی  خالف کے (19-)کوِوڈ  وائرس کورونا

صف اول میں شامل ہے، بشمول: ضروری سفر کے لیے سائیڈ واکس، سڑکوں اور پلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تعمیر اور دیکھ بھال،  
 کی صفائی اور سڑکوں کی جھاڑ پونچھ۔ برساتی نالوںبہار کی صفائی، موسم سگنل اور اسٹریٹ الئٹس کی دیکھ بھال، 

 
 میں بارے اس ذریعے کے سرگرمیوں والی  لینے  موہ دل اور دلچسپ   متعدد والی چلنے ہفتہ پورا  نے برامپٹن آف سٹی میں، سالوں شتہذگ

  ہیں۔ کرتی مرتب اثرات مثبت کیسے پر کمیونٹی ہماری روز   ہر خدمات کی  ورکس پبلک  کہ منایا کو  NPWW کے کر پیدا آگاہی عوامی
 افزائی حوصلہ   کی رہائشیوں سٹی ،رہی جا  کی نہیں منعقد تقریب بھی کوئی لیے کے  کرنے  شرکت   پر طور  ذاتی کی  لوگوں سال اس  اگرچہ 
  معلومات مزید جانیں۔ مزید متعلق  کے  کردار اہم  کے افراد ورانہ پیشہ ان میں رکھنے  ہوا چلتا اور صاف  محفوظ، کو برامپٹن وہ  کہ  ہے کرتا
  مالحظہ www.brampton.ca یا کریں فالو   پر گرام  انسٹا اور بک  فیس،  ٹوئٹر کو CityBrampton@   دوران کے ہفتے پورے  لیے  کے

 فرمائیں۔
 

 اقتباسات 
  

"طوفانی پانی کو منتظم کرنے سے لے کر سڑکوں اور پلوں کی تعمیر تک، پبلک ورکس کے پیشہ ورانہ افراد پورا سال شہر کی دیکھ بھال  
میں برامپٹن کو  مگر میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس مرتبہ ساالنہ تقریبات کے ذریعے ان کی خدمات کو نہیں منا سکتے، 

 شہر رکھنے میں ان کی انتھک محنت کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔" انہایک محفوظ اور صحت مند

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن −
 

دہانی   "نیشنل پبلک ورکس ویک ہماری کمیونٹی میں معیار زندگی کو ممکن بنانے میں پبلک ورکس کے اہم کردار کی ایک خوشگوار یاد 
شہری اس مشکل وقت میں بحفاظت ضروری سفر کرنے، اپنی سائیکلوں کی سواری    ےلت، ہمارہے۔ اس گروہ کی سخت محنت کی بدو

 کرنے اور اپنے عالقوں میں پیدل چلنے کے قابل ہیں۔" 

 : چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  −
 
"ہماری کمیونٹی کو صحت مند اور محفوظ رکھنے کے عالوہ، ہماری پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ ٹیم برامپٹن کو ایک ماحول دوست شہر 

بنانے کے ہمارے عزم پر بھی کام کرتی ہے۔ ہماری حالیہ طور پر شروع ہونے والی سائیکلوں کی عارضی لین جیسے فعال نقل و حمل کے  
ے سے لے کر برف ہٹانے کے مخصوص آالت کو استعمال کرنے اور ماحول میں گیسوں کے اخراج کو کم کرنے  پراجیکٹس کو ممکن بنان 

 ۔" ے ماحول کی بہتری ان کی اّولین ترجیح رہی ہےتک، ہمارکے محنت طلب کام 

 : وائس چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ8اور  7پیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز  −
 
"پورے سال کے دوران، ہماری پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ ٹیم برامپٹن کو محفوظ، صاف اور آگے بڑھتا ہوا رکھنے میں ایک بنیادی کردار  

ہمارے  صف اول کے عملے کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو اور عزم ر، میں اپنے پ  کے موقع پرادا کرتی ہے۔ اس نیشنل پبلک ورکس ویک 
 ہیں، جن پر ہماری کمیونٹی ہر روز انحصار کرتی ہے۔"  رکھے ہوئے  اہم اور بنیادی خدمات فراہم کرنا جاریلیے ایسی 

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

 مونیکا ڈوگال
 اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|e6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637251575912226817&sdata=DW/JXQcOSkcaP9oxl/dXvVwBwHp2Do7P1IPXCrVPhVs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|e6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637251575912226817&sdata=DW/JXQcOSkcaP9oxl/dXvVwBwHp2Do7P1IPXCrVPhVs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|e6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637251575912226817&sdata=DW/JXQcOSkcaP9oxl/dXvVwBwHp2Do7P1IPXCrVPhVs=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|e6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637251575912226817&sdata=7kvsQD/UAnyYwQXYuLFMNTLFEpLBVuZFuA9ALrNQ8SE=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.instagram.com/CityBrampton&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|e6feb1c165e8431a591808d7f8ee9624|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637251575912236816&sdata=b39shsouWrkAbPb7wFn9veN7kQlHIUE5/r+bnYoYMmU=&reserved=0
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

