
 

 

 
 

            برائے فوری اجراء 
 

 بورڈ آف ڈائریکٹرز  کے   AMO’s 2020-2022یسنٹے کوریجنل کونسلر پال وکے  برامپٹن 
 میں منتخب کر لیا گیا ہے 

 
( بورڈ  AMOمیونسپیلٹیز آف اونٹیریو )برامپٹن کے ریجنل کونسلر پال ویسنٹے کو ایسوسی ایشن آف  آج ،  -( 2020اگست  18برامپٹن، آن )

 Single Tier)کس و  کا ائیرسنگل ٹ ریجنل اینڈ    برائے بطور ممبرکے لیے   2022-2020بورڈ کی مدت برائےآف ڈائریکٹرز میں 
Caucus)  منتخب کر لیا گیا ہے۔   

AMO کی نمائندگی کرتا ہے جو صوبائی دائرہ اختیار میں آتے   معامالت کے   وںاور پروگرام  وںپالیسی  ایسی اونٹاریو کی میونسپلٹیوں کی
لف میونسپلٹیوں کے  اورمتعلقہ ممبران پر مشتمل ہے جو اونٹاریو کی مخت  ان منتخب میونسپل افسر 29بورڈ آف ڈاریکٹرز کا  AMOہیں۔ 

 ۔ ا ہےندگی کرت ئ گروہوں کی نما

AMO’s 2020  فعال بلدیاتی اثر و رسوخ؛ اثر و  اونٹاریو حکومت کے ساتھ تعمیری : ہے پرچیزوں اسٹریٹجک مقاصد کی بنیاد ان  کی ،
  ایسی اور  ۔ معاونتمعلومات، تجزیہ، حقائق اور کلیدی پیغامات کی مدد سے ممبر کی  ؛ے شعبوں میں باہمی تعاونی نے کے لرسوخ پیدا کر

 تعلیم اور پروگرام مہیا کرنا جو میونسپل حکومتوں کی حمایت کرتے ہیں۔

پر   یہاںورچوئل کانفرنس میں شرکت کر رہا ہے۔ مزید   AMO 2020اگست تک منعقد ہونے والی  19تا  17مورخہ  رامپٹنسٹی آف ب 
 ں۔ جانی 

  اقتباسات 

ور  ے ای پلٹیوں کو مل جل کر کام کرنا چاہ اونٹاریو کی میونس اچھی طرح کریں گے۔ برامپٹن کی نماندگی بورڈ میں  AMO ویسنٹےکونسلر  "
  19-کووڈاور بڑھوتری کو منتظم کرنے ، اپنی شہر بنانےو شاداب  مپٹن کو ایک سرسبز اکیونکہ ہم بر باہمی مشاورت سے آگے بڑھنا چاہیے
کا عزم،   ویسنٹےکونسلر  کے لیے اور پیل ریجن  ایک مضبوط برامپٹن اہ پر گامزن ہونے کے خواہاں ہیں۔کے اثرات سے معاشی بحالی کی ر

AMO  ممبران کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو گا۔   

 برامپٹن  سٹی آف ، پیٹرک براؤن، میئر -

"AMO   میئر براؤن، میئر کروبی، میئر  میں ، اور ہے محسوس ہو رہا فخر ے لیے منتخب کیے جانے پر مجھبورڈ آف ڈائریکٹرز کے
معاشی   و پیل ریجن کی ترقی  سٹی آف برامپٹن اورکام کرنے کا منتظر ہوں تاکہ مل جل کر کونسلوں کے ساتھ  اپنیاور  ایانیکا، چیئر تھامسن

 ائی سطح پر سامنے الیا جا سکے۔" صوب   بحالی کی ترجیحات کو

 ، سٹی آف برامپٹن 5اور  1 وارڈز ، ریجنل کونسلر،ویسنٹےپال  -
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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  
ی اور ماحولیاتی 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 ٹیکنالوج

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر
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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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