
 

 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

 فروری کو النچ کر رہا ہے  1سٹی آف برامپٹن اپنا دوسرا ساالنہ بیک یارڈ گارڈن پروگرام  

 
فروری کو دوسرے سال کے لیے واپس آ رہا  1سٹی آف برامپٹن کا مشہور بیک یارڈ گارڈن پروگرام  –  (2020جنوری  25برامپٹن، آن )

 ہے۔
 
شرکاء کو مفت مٹی، بیج اور اپنے صحت میں باغیچہ بنانے کے لیے مدد گار مشورے مہیا کر کے ہماری شہر کی فوڈ   ماحول دوست قدم  یہ 

میں حصہ لینے کا   2020سیکیورٹی میں معاونت کرتا ہے۔ اس سال یہ پروگرام صرف نئے شرکاء کے لیے کھال ہے، بشمول ان کے جنہیں 
 موقع نہیں مال۔

 
رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آرام سے فصلیں اور جڑی بوٹیاں اگائیں اور اپنی اگائی بیک یارڈ گارڈن پروگرام 

 ہوئی فصلوں کو مقامی فوڈ بینکس اور کمیونٹی تنظیموں کو عطیہ کریں۔
 
کی فوڈ سیکورٹی پر توجہ کے عمل میں معاونت فراہم کرتا ہے، ایک قابل اسحتکام ماحول  سوشل ٹاسک فورس 19-وڈمیئر کو یہ پروگرام  

 دوست شہر بننے کی سٹی کی ترجیح کو مضبوط کرتا ہے اور رہائشیوں کی ذہنی اور جسمانی بہبود کو فروغ دیتا ہے۔  
 

موصول کرنے کے لیے  بجے سے شروع کرتے ہوئے مفت بیج اور مٹی  10فروری کو صبح  1رہائشی بروز پیر، 
www.brampton.ca/backyardgarden   ،پر رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اس سال کے بیک یارڈ گارڈنز کی تصاویر، باغبانی کے مشورے

کے   #GardensofBramptonٹٹوریلز اور وسائل بھی ویب پیج پر موجود ہوں گے۔ رہائشیوں کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ ہیش ٹیگ  
 سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔ ذریعے اپنا باغیچہ

 
بشمول   ,طور پر سکاٹس کی جانب سے سپانسر شدہ ہے۔ سٹی تمام پروگرام کے تمام حمائتیوں کا شکر گزارہے   اس سال، پروگرام پر فخر

 ڈیولپمنٹس اور گریٹ گلف۔  TACCماٹامے ہومز، پیراڈائز ڈیولیپمنٹس، فیلڈ گیٹ ڈیلپمنٹس، 
 

 نیوز لیٹر -بیک یارڈ گارڈن کلب ای 
 

نیوز لیٹر  -نیوز لیٹر میں شامل ہونباغبانی کے تمام شوقین افراد اور اراکین کو ایک ماہانہ ای -ایاس سال نیا، ہمارے ماہانہ بیک یارڈ گارڈن 
موصول ہو گا، جس میں باغبانی کے متعلق معلومات، سواالت بھیجنے کے مواقع، باغبانی کے مشورے اور ماہرین اور کمیونٹی شراکت  

سے معاونت، خصوصی پیشکشیں اور مزید چیزیں شامل ہوں گی۔ کلب میں رجسٹر دار، جیسا کہ پرامپٹن ہارٹی کلچر سوسائٹی، کی جانب  
 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/backyardgarden ہونے کے لیے

 
 پس منظر 

 
میں سٹی آف برامپٹن کے بیک یارڈ گارڈن پروگرام کا شروعاتی سال بہت کامیاب رہا، جس میں اپریل سے اکتوبر کے درمیان   2020

پأونڈ سے زائد کی فصلیں مقامی فوڈ بینکس اور ضرورت مند رہائشیوں کے لیے کمیونٹی تنظیموں کو عطیہ کی گئیں؛ بشمول دی   10,000
  کے رد عمل میں شروع کیا 19-ہ ایڈ اور یونائیٹڈ سکھس۔ یہ کینیڈا میں اپنی نوعیت کا پہال قدم تھا، جو کووڈنائیٹس ٹیبل، ریجنریشن، خالص 

 گیا۔ 
 

کے اہداف کو فروغ دیتا ہے، جس نے شہری عالقوں میں کھیتی باڑی   برامپٹن گرون گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پالنکمیونٹی گارڈنز پروگرام 
 کو سٹی کے لیے ایک موقع قرار دیا۔

 
 
 
 
 
 
 

https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
http://www.brampton.ca/backyardgarden
http://www.brampton.ca/backyardgarden


 

 

 اقتباسات  
 

فروری سے اس پروگرام کے دوبارہ آغاز کا اعالن   1"گزشتہ سال بیک یارڈ گارڈن پروگرام برامپٹن میں بڑی کامیابی رہا ہے اور میں 
کرنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ یہ پروگرام ہماری کمیونٹی کو ساتھ التا ہے، شرکاء کو فعال رکھتا ہے اور ضرورت مند رہائشیوں کے  

 ہے۔ ہمیں اس قدم کو دوسرے سال کے لیے کونسلر وہلینز کی قیادت میں چالنے پر فخر ہے"  لیے خوراک مہیا کرتا
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
سیکڑوں رہائشیوں کو گزشتہ سال بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے حصہ کے طور پر مفت بیج اور مٹی ملی، جس نے ضرورت مند رہائیشیوں 

اس کا یہ مطلب ہے کہ مزید   –پاونڈ سے زیادہ کی پیداوار مہیا کی۔ اس سال، پروگرام نئے شرکاء کے لیے کھال ہے  10,000کے لیے 
 میں حصہ لینے کا موقع ملے گا۔ باغبانی کریں، باہر سے لطف اندوز ہوں اور اس سال ماحول کو واپس دیں!"لوگوں کو اس زبردست قدم 

 ؛چیئر بیک یار ڈ گارڈن پروگرام، سٹی آف برامپٹن6اور  2ڈٔوگ وہلینز، سٹی کونسلر، وارڈز   -
 
زبردست حمایت سے برامپٹن کو مثبت اثر پڑا میں بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے متعارف کیے جانے اور اسے حاصل ہونے والی  2020"

کے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے پر امید ہے۔ سائن اپ کرنے اور اپنے مفت بیج اور مٹی حاصل کرنے کے لیے   2021ہے۔ سٹی 
www.brampton.ca/backyardgarden  "کو ضرور بک مارک کریں اور اہم ماحول دوست قدم کا حصہ بن جائیں۔ 

 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 

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 
 کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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

 

 

 

http://www.brampton.ca/backyardgarden
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

