
 

 

    برائے فوری اجراء 
    
              

زیادہ غذائی اشیاء   پونڈ سے  10,000ضرورت مند رہائشیوں کو نے برامپٹن کا بیک یارڈ گارڈن پروگرام 
 ی ہیں فراہم ک

 
پونڈ سے زیادہ پیداوار عطیہ کرنے   10,000تک ضرورت مند رہائشیوں کو  2020اپریل سے اکتوبر  –  (2020اکتوبر،  20برامپٹن، آن )

 کے ساتھ سٹی آف برامپٹن کا بیک یارڈ گارڈن پروگرام اب پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ 
 

مینٹیننس   کی زیر صدارت چالیا جا رہا ہے اور اس کو سٹی پارکس  6اور  2بیک یارڈ گارڈن پروگرام جو سٹی کونسلر ڈوگ وہلینز، وارڈز 
اپریل کو شروع کیا جانے واال اپنی نوعیت کا پہال  15کے ردعمل میں  19-اور فارسٹری ڈویژن کا تعاون حاصل ہے، یہ پروگرام کووڈ 

 پروگرام ہے۔ یہ موجودہ طور پر جاری کمیونٹی گارڈن پروگرام کی ایک توسیع ہے۔ 
 

کے لیے غذائی وسائل فراہم کیے ہیں جو برامپٹن کی کمزور کمیونٹیز کے  سوشل سپورٹ ٹاسک فورس 19-میئرز کوِوڈ اس پروگرام نے  
 لیے سماجی معاونت پیش کرتا ہے۔  

 
برامپٹن کے تمام رہائشیوں کی خدمت میں پیش کیے جانے والے اس پروگرام نے رہائشیوں کو ان کے نئے گارڈن کے لیے مٹی، بیجوں   

کے پیکجز اور کاشت کے متعلق رہنمائی فراہم کی ہے۔ اپریل سے اکتوبر کے مہینوں کے دوران رہائشیوں نے اپنے بیک یارڈز میں کافی  
جن میں سے کچھ لوگوں نے اپنی پیداوار اپنے پاس رکھی ہے جبکہ کچھ نے مقامی فوڈ بینکس اور کمیونٹی کی   مفید اشیاء اگائی ہیں،

 تنظیموں بشمول نائٹس ٹیبل، ریجنریشن، خالصہ ایڈ اور یونائیٹڈ سکھ  جیسی تنظیموں کو عطیہ کی ہیں۔
 

کے دوران رہائشیوں کو چست رہنے میں  19-عالوہ کووڈ اس ماحول دوست قدم نے ضرورت مند رہائشیوں کو معاونت فراہم کرنے کے  
حوصلہ افزائی بھی کی اور برامپٹن کے رہائشیوں کو اپنے گھروں پر مفید سرگرمیاں فراہم کر کے ان کی ذہنی صحت کو بھی بہتر بنایا ہے۔  

 انے کا ایک نادر موقع تھا۔ یہ پہلی مرتبہ باغبان بننے والوں کے لیے باغبانی کے بارے میں جاننے اور ایک نیا شوق آزم
 

 TACCسٹی آف برامپٹن اس پروگرام کو ممکن بنانے میں مدد فراہم کرنے والے اپنے معاونین اسکاٹ، میٹیمے ہومز، پیراڈائیز ڈیولپمنٹس،  
 ہالبورن کارپوریشن اور فیلڈ گیٹ ڈیولپمنٹس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ 

 
 عددی لحاظ سے  

 

 رہائشی رجسٹر ہوئے۔  6,000پروگرام کے آغاز کے تین دنوں کے اندر  •

  490سے زیادہ رضاکاروں نے  45پروگرام میں شامل ہونے والے افراد تک مفت بیج پہنچانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے  •
 گھنٹوں سے زیادہ مدد فراہم کی۔ 

ے  بیجوں ک 15،162بیگ اور  8,553یارڈ بلک مٹی؛ مٹی کے  3,057عملے اور رضاکاروں نے حصہ لینے والے افراد میں  •
 پیکٹ فراہم کیے۔ 

 
 اقتباسات 

 
"ہم نے بیک یارڈ گارڈن پروگرام اور کونسلر وہلینز کی لیڈرشپ پر ایک الجواب اعتماد دیکھا ہے اور کینیڈا میں اپنی نوعیت کے اس پہلے  

سوشل    19-فخر ہے ۔ کووڈ شاندار قدم ، جو قرب و جوار اور دور دراز کے دیگر شہروں کے لیے ایک مثال ہے، میں کامیاب ہونے پر ہمیں 
سپورٹ ٹاسک فورس نے نائٹس ٹیبل اور ریگین کے ذریعے مشکل کی اس گھڑی میں برامپٹن کے رہائشیوں کو غذائی اشیاء میں ضروری  
معاونت فراہم کی ہے اور پیداوار اگانے اور عطیہ کرنے والے تمام لوگ نے فوڈ بینکس پر پریشر میں کمی الئی ہے، ماحول کی معاونت  

 کو فخر محسوس کرایا ہے۔" کی ہے اور ہم سب 
 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

"ہمارا پہال بیک یارڈ گارڈن پروگرام برامپٹن میں بہت کامیاب ہوا ہے۔ ہم نے ہزاروں رہائشیوں کو مٹی اور بیج فراہم کیے ہیں جس سے  
یک رہائشی اور کاروبار کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں  پونڈ سے زائد پیداوار حاصل ہوئی ہے۔ میں ہر ا 10,000ضرورت مند رہائشیوں کو 
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جو اس گیم چینجنگ اقدام کا ایک حصہ بنا اور جس نے سب کو باغبانی کرنے، بیرونی ماحول سے لطف اندوز ہونے اور اس سال اپنی  
 کمیونٹی کو کچھ واپس لوٹانے کی ترغیب دی ہے۔" 

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

 
"سٹی سٹاف نے بیک یارڈ گارڈن پروگرام پر عمل درآمد کر کے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ عزم اور احساس کا مظاہرہ کیا ہے اور   

ہم حاصل ہونے والے نتائج سے بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں۔ برامپٹن ایک گرین سٹی ہے، جو کونسل کی ترجیح کی کلیدی اصطالح ہے اور  
 وگرام نے رہائشیوں کو چست رکھا ہے اور برامپٹن میں رہنے والے افراد اور خاندانوں کو فوڈ اسکیورٹی دی ہے۔" اس پر

 
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

 
کی ہے، ان میں سے زیادہ "برامپٹن بیک یارڈ گارڈن پروگرام ایک بہت عظیم قدم تھا۔ جن کمزور خاندانوں، افراد اور بزرگوں کی ہم نے مدد 

تر اپنی صحت کے مسائل سے نمٹ رہے ہیں۔ اچھی صحت برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے تازہ پھل اور سبزیاں ضروری ہیں۔ 
 "گارڈن پروگرام ایک قابل قدر ذریعہ تھا جس نے ان گھرانوں جنہیں خوراک کی کمی ہو سکتی ہے، کو نہایت ضروری پیداوار فراہم کی۔

 
 اینی بیون، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، نائٹس ٹیبل  -

 
"برامپٹن بیک یارڈ گارڈن پروگرام ہماری ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ریجنریشن آٔوٹ ریچ کمیونٹی کو موصول ہونے والی تازہ پیداوار نے  

پروگرام اور ایمرجنسی فوڈ بینک تک  برامپٹن کے ان رہائشیوں کی زندگی پر براہ راست مفید اثر ڈاال ہے جنہوں نے ہمارے خوراک کے 
 رسائی حاصل کی ہے۔ ہمارے رہائشیوں کو حصہ دینے میں حوصلہ افزائی کرنے کی سٹی کی بصارت پر ہم تہہ دل سے مشکور ہیں۔"

 
 ٹیڈ برأون، سی ای او، ریجنریشن آٔوٹ ریچ کمیونٹی  -

 
-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 
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

 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 برامپٹنسٹی آف 

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