
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

 کریں!  BEElieveبہتر ہے کہ آپ اس پر 
  ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے ( Bee Cityایک بی سٹی )  برامپٹن کو باضابطہ طور پر

کے   Bee City کی جانب سے باضابطہ طور پر اپنے  نئے ترین Bee City Canada برامپٹن کو  – ( 2021جون  16برامپٹن، آن )
 طور پر تسلیم کر لیا ہے! 

Bee City   کی حیثیت سے، سٹی آف برامپٹن زرگل منتقل کرنے والے حشرات، بشمول شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کی افزائش کے لیے
پرعزم ہے۔ اس میں زرگل منتقل کرنے والے حشرات کی رہائش کی جگہیں بنانا اور انہیں برقرار رکھنا، رہائشیوں کو ان کی اہمیت کے  

 حشرات کے طور پر منانا شامل ہے۔ ی کے حامل  جون( کو زرگل منتقل 27-21پولینیٹر ویک ) بارے میں آگاہ کرنا اور انٹرنیشنل

Bee City   ہونے کا اعزاز حاصل کرنا، سٹی آف برامپٹن کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ شہر کے قدرتی ورثہ کے نظام کو تحفظ فراہم
مستحکم کرے۔ سٹی آف برامپٹن کا شمار پورے کینیڈا سے یہ   کرنے اور اس کے فروغ کے لیے اپنی اہم کوششوں کو وسعت دے کر انہیں

 سے زیادہ میونسپیلٹیز میں ہو گیا ہے۔  50اعزاز حاصل کرنے والی 

نیچرل ہیریٹیج اینڈ   ،پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن ،برامپٹن گرو گرین انوائرمنٹل ماسٹر پالن  اعزاز کو Bee Cityبرامپٹن کے 
 کی معاونت حاصل ہے۔ برامپٹن ایکو پارک سٹریٹیجی اور (NHEMSانوائرمنٹل منیجمنٹ سٹریٹیجی )

 تعداد کے لحاظ سے 

عدد پیرینیل بیڈز موجود ہیں جو زرگل منتقلی کے   706عدد وقف شدہ پولینیٹر بیڈز اور   17سٹی کے پاس موجودہ طور پر  •
 نت فراہم کرتے ہیں۔حشرات کو معاو

ہیکٹر رقبے کو قدرتی ماحول میں   220کے ذریعے  برامپٹن ویلی اینڈ پارکس نیچرالئزیشن پروگرام کے بعد سے اب تک  2002 •
ڈھاال گیا ہے اور ان میں مقامی نباتات، جھاڑیوں اور درختوں کی افزائش کی گئی ہے جو زرگل منتقلی کے حشرات کے لیے غذاء  

 اور ان کے رہنے کے لیے پرکشش ماحول پیدا کرتے ہیں۔

کے ذریعے بیکار قسم کے گھاس   ( Don’t Mow, Let it  Grow Programڈونٹ مو، لیٹ اِٹ گرو ) سے اب تک  2018 •

 اور پولینٹر گارڈنز میں تبدیل کیا گیا ہے۔ چراگاہوں ہیکٹر رقبے کو شاندار  21اور جڑی بوٹیوں پر مشتمل تقریبًا 

   جون(  27-21)انٹرنیشنل پولینیٹر ویک 

ہے! ہمارے ساتھ ایسی ورچوئل سرگرمیوں میں شامل ہو جائیں جن میں زرگل منتقلی کے حامل  تک پولینیٹر ویک منایا جا رہا جون  27-21
حشرات پر مبنی خزانوں کی تالش پر انعامات، ڈاؤن لوڈ کے قابل رنگین صفحات، وسائل اور دریافت کرنے کے حقائق اور دیگر بہت کچھ  

 کریں۔  مالحظہ www.brampton.ca/pollinators  شامل ہیں۔ تفصیالت کے لیے

Bee City Canada  کے بارے میں 

کو زرگل   وفاق کی جانب سے ایک تسلیم شدہ رفاہی ادارہ ہے جس کا مقصد کینیڈا کے لوگوں  Bee City Canadaمیں قائم کردہ،  2016
منتقلی کے حامل حشرات کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینا ہے اور ان حشرات کے رہنے کی جگہوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے  
اقدامات اٹھانے کی ترغیب دینا ہے۔ یہ تنظیم کمیونٹیز اور تنظیموں کی باہمی تعاون کی کاوشوں کی حمایت کرتی ہے اور چار اقدامات کی  

رتے ہوئے زرگل منتقلی  کے حامل حشرات کی معاونت کے لیے پرعزم ہے۔ یہ چار اقدامات درج ذیل ہیں: بی سٹیز، بی پارٹنرز، پیشکش ک
 بی سکولز اور بی کیمپس۔ 

 اقتباسات 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Environmental-Master-Plan.aspx
https://www.brampton.ca/EN/business/planning-development/parks-natural-areas/parks-recreation-master-plan/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Protecting_Natural_Heritage.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Protecting_Natural_Heritage.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Brampton%20Eco%20Park.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Valley-Renaturalization.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Dont-Mow-Let-It-Grow.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Documents/Brochure_Meadows.pdf
http://www.brampton.ca/pollinators
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://beecitycanada.org/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384124365|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=8aSqKJyVEapixTtXeRn7YyheEurRPZTqB0GpcHtNAF0=&reserved=0


 

 

سے زیادہ   50کا اعزاز حاصل کرنے والی کینیڈا کی  Bee Cityبننے پر فخر محسوس کر رہے ہیں! برامپٹن کا شمار  Bee City"ہم ایک 
میونسپلٹیوں میں ہوتا ہے اور ہم زرگل منتقلی کے حامل حشرات کی اعانت اور حفاظت کے لیے وقف ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے  

 خوبصورت شہر میں ایک صحت  مندانہ اور متنوع ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھنے کے متمنی ہیں۔"

 ٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن پی  -

"سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی میں زرگل منتقلی کے حشرات کے تحفظ کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے پروگرام  
اضافہ اور   اور اقدامات موجود ہیں جن کے ذریعے زرگل منتقلی کے حامل حشرات کی مدد کی جا سکتی ہے، بشمول قدرتی مقامات میں

کے مشکور ہیں اور اس عہد کو پورا کرنے   Bee City Canadaپولینیٹر بیڈز کی بحالی اور ان کی دیکھ بھال۔ ہم تسلیم کیے جانے پر 
 کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائیں گے!" 

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

ہونے کے اعزاز کو تقویت پہنچانے کے لیے ہم میں سے ہر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ زرگل منتقلی کے   Bee City"برامپٹن کے 
حامل حشرات ہماری قدرتی غذائی پیداوار کے لیے نہایت اہم ہیں اور ان سے ہمارے رہنے کی جگہ صحت مندانہ بن جاتی ہے اور قدرتی 

میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ مقامی نباتات کی کاشت کریں، مقامی کسانوں کی اعانت کریں اور  نظام بحال رہتا ہے۔ 
 " پر مزید جانیں rswww.brampton.ca/pollinato ہمارے اقدامات کے بارے میں

کمیونٹی ٹاسک فورس، سٹی آف   CEERP؛ ممبر انوائرنمنٹ ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر، 6اور  2ڈٔوگ وہلینز، سٹی کونسلر، وارڈز   -
 برامپٹن 

ہونے کے اعزاز کو تقویت پہنچانے کے لیے   Bee City"سٹی کا عملہ ہمارے پروگراموں اور اقدامات کو فروغ دینے اور برامپٹن کے 
پرعزم ہے۔ میں اپنی کمیونٹی میں شہد کی مکھیوں اور تتلیوں جیسے زرگل منتقلی کے حامل حشرات کی اعانت اور حفاظت کرنے کے لیے  

 داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔"  اپنے ساتھیوں اور شراکت

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -       
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سے زائد کاروباروں کا گھر   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
م ٹیکنالوجی اور 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 اور ہ ہے۔

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

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

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

 
 
 

 

http://www.brampton.ca/pollinators
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384134356|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=yzDVImnSnpY22Z+CBkW0FVvN+YyCUNfVcR9tVXRWqgA=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=P4XybZpJxvR2IusFW3vlsnU1v2w88PbndlCW6i8Tn6g=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384144352|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+Aj40C7cprA+qOngxzAuFADkSzKRizetQj5Iv8oB3kU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Prabhjot.Kainth@brampton.ca|0fe88611a83b499e651208d930fe2639|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637594690384154347|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=3oDmK7naKN62Zdxeh/zq7yk+ibAQPO2Pn1RsxIdEa0E=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

