
 

 

 
 برائے فوری اجراء 

 

 مئی تک نیشنل پبلک ورکس ویک کی خوشیاں منا رہا ہے  22 ،سٹی آف برامپٹن 
 

( کی تقریبات کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے،  NPWWآج سٹی کی جانب سے نیشنل پبلک ورکس ویک ) – ( 2021مئی  17برامپٹن، آن )
خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا جنہوں نے ہماری کمیونٹی کو محفوظ، صاف ستھرا اور  جس کے دوران اُن خواتین و حضرات کی 

 رواں دواں رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ 
 

مالزمین پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ ٹیم کا حصہ ہیں، جو فرنٹ الئن پر جا کر ہمارے لیے انتہائی اہم    700سٹی آف برامپٹن کے تقریبًا 
نوعیت کے ضروری کام سر انجام دیتے ہیں، بشمول    سائیڈ واکس کی تعمیر اور بحالی، سڑکوں اور پلوں کی بحالی تاکہ ٹریفک کی روانی  

الئٹس کی دیکھ بھال، موسم بہار کے دوران صفائی، برف ہٹانے کا کام، کیچ بیسن )برسانی   میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، سگنل اور اسٹریٹ 
 نالوں( کی صفائی اور سڑکوں اور گلیوں کی جھاڑ پونچھ۔ 

 
کی وباء پھوٹنے سے پہلے، سٹی آف برامپٹن نے پورا ہفتہ چلنے والی متعدد دلچسپ اور دلکش سرگرمیوں کے ذریعے اس بارے   19-کووڈ

کو منایا کہ پبلک ورکس کی خدمات ہر روز ہماری کمیونٹی پر کیسے مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔  NPWWوامی آگاہی پیدا کر کے میں ع
  بچوں کے لیے ایک کلرنگ شیٹ  کے حوالے سے  NPWWاگرچہ اس سال کسی قسم کی بالمشافہ تقریبات کا انعقاد نہیں کیا جا رہا، مگر 

برامپٹن کے پبلک رکھی گئی ہے، جن میں رنگ بھرے جا سکتے ہیں اور ان کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ رہائشی 
، ٹوئٹرورکس ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں اس پورے ہفتے کے دوران مزید جان سکتے ہیں اور اس حوالے سے 

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.caپر عملے کی ویڈیوز موجود ہیں، یا مزید معلومات کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک 
 

 اقتباسات 
 

جس کے دوران عوام کو ہماری روزمرہ زندگیوں میں پبلک ورکس کے اہم کردار کے بارے  "نیشنل پبلک ورکس ویک ایک ایسا موقع ہے 
پبلک ورکس کے ہمارے پیشہ ور ماہرین ہمارے    –میں آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ منصوبہ بندی سے لے کر تعمیرات اور بحالی کے کاموں تک 

و شاداب، صحت مندانہ اور محفوظ کمیونٹی کے لیے شہ رگ کی   لیے کلیدی نوعیت کے ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جو ہماری سرسبز
 حیثیت رکھتے ہیں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
 

ہے۔ پچھلے سال کے دوران، ہماری پبلک ورکس ٹیم نے انتہائی   (Stronger Together"اس سال کا مرکزی خیال، اتحاد میں طاقت )
نے ہماری کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی خدمات کی سطح کو نہ صرف  لچکدار ہونے کا ثبوت دیا ہے؛ انہوں 

 برقرار رکھا ہے بلکہ ہماری توقعات سے بھی آگے بڑھ کر کام کیا ہے۔" 
 : چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

 
ورکس کے پیشہ وارانہ ماہرین نے ہمارے اہم انفراسٹرکچر، سہولیات اور خدمات کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے خوب  ہمارے پبلک  "

محنت کی ہے، جو ہماری قابل دوام اور لچکدار کمیونٹی، صحت عامہ اور برامپٹن کے رہائشیوں کی اعلٰی معیار کی زندگی اور فالح و بہبود 
نہ صرف اس ہفتے کے دوران بلکہ ہر ہفتے، ہم اپنی ٹیم کی خدمات کا برمال اعتراف اور شکریہ ادا کریں گے، جن  کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ 

 کی شبانہ روز محنت کی وجہ سے ہی برامپٹن کی کمیونٹی صحت مندانہ اور محفوظ رہتی ہے۔" 
 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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https://www.brampton.ca/EN/residents/Roads-and-Traffic/Documents/2021-000950_NPWW_ColouringSheet_Letter_RD1.pdf
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
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file:///C:/Users/NStogdil/Documents/www.brampton.ca


 

 

 
 
 
 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں

محفوظ، قابل دوام اور   جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

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