
 

 

 
 اجراء  فوری  برائے

 

 بورڈ آف ڈائریکٹرز  2020-2021کے  FCMوینا سینٹوس کو  برامپٹن کی ریجنل کونسلر ر 
 منتخب کر لیا گیا ہے   میں بطور ممبر 

 
( نے اعالن کیا ہے کہ ریجنل کونسلر رووینا سینٹوس کو  FCMآج فیڈریشن آف کینیڈین میونسپیلٹیز ) –  ( 2020اکتوبر  15برامپٹن، آن )

 میں ایک سال کی مدت کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ فیڈریشن آف کینیڈین میونسپیلٹیز بورڈ آف ڈائریکٹرز
 

 کی ساالنہ جنرل میٹنگ میں کیا گیا ہے۔  FCMاکتوبر کو منعقد کیے گئے تھے اور نتائج کا اعالن آج  7-5ڈائریکٹر کے انتخابات 
 

FCM  کے بعد آج تک کینیڈا کی میونسپل گورنمنٹ کی ایک قومی آواز ہونے کا شرف حاصل ہے۔  اس کے ممبران میں کینیڈا  1901کو
صوبائی اور عالقائی میونسپل ایسوسی ایشنوں سمیت ہر   20کے شہروں اور دیہی عالقوں سے لے کر شمالی عالقہ جات کی کمیونٹیز اور 

  90شامل ہیں۔ یہ کینیڈا کے تینوں اطراف سے ساحل کے ساتھ ملحقہ عالقہ جات کی مجموعی طور سے زیادہ میونسپیلٹیز   2,000سائز کی 
کی پالیسی متعین کرنے کے لیے ہر   FCMفیصد سے زیادہ آبادی کی نمائندگی کرتی ہے۔ پورے کینیڈا کے میونسپل رہنماء کلیدی مسائل پر 

 سال اکٹھے ہوتے ہیں۔
 

تینوں اطراف سے ساحل سے ملحقہ کینیڈا کی بہت سی میونسپلٹیوں کے    کونسل کی مدت کی ترجیحات ور برامپٹن سٹی کونسل کے اقدامات ا 
ے اقدامات، تنوع کی خوشیاں منانا اور نسل پرستی مفادات کی عکاسی کرتی ہیں، جن میں سستی رہائش، نقل و حمل کی سہولیات، آب و ہوا ک 

کے نقصانات کا ازالہ کرنے اور معیشت کی بحالی میں  19-کی پالیسی پر عمل درآمد کرنا شامل ہے اور کاروباروں اور کمیونٹیز کو کووڈ 
 معاونت فراہم کرنا۔

 
 اقتباسات 

 
"برامپٹن ایک دیہی عالقے سے نکل کر موجودہ طور پر ایک نیم شہری عالقے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور اب وہ ایک متحرک  

شہری مرکز میں کینیڈا کی نویں بڑی میونسپلٹی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سفر کے دوران دیگر کئی میونسپیلٹیز کی طرح ہم نے  
ا کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں مگر اس سفر کے دوران ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ پورے ملک سے اپنے بھی کئی مسائل کا سامن 

کے بورڈ میں بیٹھنا اور ہم سب اپنے جن رہائشیوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں ان کے   FCMہم منصب میونسپل رہنمأوں کے ساتھ 
حمایت کرنا بالشبہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں اپنی آستینیں چڑھانے اور برامپٹن اور   مسائل پر بات چیت کرنا اور مل کر ان کے حل کی

اپنے تمام شہروں اور قصبوں کی وکالت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی منتظر ہوں۔ جب ہمارے قصبے اور شہر ترقی کی  
 منازل طے کرتے ہیں، تو ہمارا ملک آگے بڑھتا ہے۔" 

 ؛  سٹی آف برامپٹن5اور  1کونسلر وارڈز  رووینا سینٹوس، ریجنل −
 

کئی سالوں سے ایک ناگزیر کردار ادا کر رہی ہے۔ مجھے کونسل کی جانب سے    FCM"کینیڈا کی کمیونٹیز کی ضروریات کی حمایت میں 
یقین ہے کہ ان کا  فخر ہے کہ کونسلر سینٹوس کو ان کی صالحیت کے مطابق ہمارے شہر کی خدمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور مجھے 

جوش اور جذبہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ برامپٹن اور پیل ریجن کے رہائشیوں کی آواز کو بھرپور طور پر اجاگر کیا جائے گی، اور  
 ایسے شاندار نتائج بھی سامنے آئیں گے جو ہماری کمیونٹی پر روزانہ کی بنیادوں پر خوشگوار اثرات مرتب کریں گے۔" 

 ن، میئر، سٹی آف برامپٹن پیٹرک براؤ  −
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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
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 بڑھوتری کے لیے مل کر

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

 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://fcm.ca/en/about-fcm/board-directors/governance/our-board-directors
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Priorities/Pages/Welcome.aspx
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.instagram.com/CityBrampton
https://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/
https://www.brampton.ca/


 

 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 کمیونیکیشناسٹریٹیجک 
 سٹی آف برامپٹن

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

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

