
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

 ورچوئل طور پر منعقد کیا جا رہا ہے   بھی میں   2021سٹی کے نرچرنگ نیبرہُڈز پروگرام کو  

  

کو ورچوئل طور پر   2021جوالئی   7سٹی آف برامپٹن کے نرچرنگ نیبرہُڈز پروگرام کا انعقاد مورخہ  – ( 2021جوالئی  2برامپٹن، آن )
کیا جا رہا ہے۔ اپنے عملے اور رہائشیوں کی صحت و تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے، یہ پروگرام اس سال بھی آن الئن طور پر ہی منعقد کیا  

 جائے گا۔ 
 

رہائشیوں کو شہری معامالت کے ساتھ وابستہ کرنا، اپنے پڑوس کے ماحول کو بہتر بنانے میں ان کے   نرچرنگ نیبرہُڈز پروگرام کا مقصد
کردار میں اضافہ کرنا اور انہیں وسائل کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ رہائشیوں کے پاس اپنے پڑوس کے بارے میں مزید جاننے اور اپنے  

 ں گے: قیمتی خیاالت کا اظہار کرنے کے تین طریقے موجود ہو

ٹٔورز پوسٹ کیے جائیں گے۔   15سٹی کی ویب سائیٹ پر، متعین شدہ تاریخوں پر پہلے سے ریکارڈ شدہ  –ورچوئل ٹٔورز  •
رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ یہ ٹٔورز ورچوئل طور پر دیکھیں یا وہ فراہم کردہ ٹُولز کی مدد سے جسمانی  

 ے ذاتی طور پر بھی یہ ٹٔورز  کر سکتے ہیں۔فاصلہ بندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئ 
سٹی اس بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ کمیونٹی کا پڑوس کیسا ہے اور یہ کہ رہائشی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے   –نیبرہُڈ سروے  •

 متعامل ہوتے ہیں۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اس سروے میں حصہ لیں۔
ایک آن ٹول کی مدد سے رہائشی اپنی پسندیدہ جگہوں، اپنے خدشات اور ایسی تبدیلیوں کو نمایاں کر سکیں   –آن الئن میپنگ ٹول  •

 گے جن پر وہ پورے شہر میں عمل درآمد ہونا دیکھنا چاہتے ہوں۔ 

  

:  نرچرنگ نیبرہُڈز اور ورچوئل واکس کی مکمل فہرست پر مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں
www.brampton.ca/neighbourhoods 

 
 پروگرام  2020

گذشتہ سال، برامپٹن کے رہائشیوں کو باہم وابستہ رکھنے اور عوام میں ایک کمیونٹی کا احساس اجاگر کرنے کی حوصلہ افزائی کے لیے  
کے نرچرنگ نیبرہُڈز پروگرام میں   0202سے زائد رہائشیوں نے  400نے برامپٹن کے مقامی عالقوں  کا ورچوئل دورہ کرایا تھا۔  سٹی

سے زائد جوابات اور آن الئن میپنگ  400فعال کردار ادا کر کے اپنی کمیونٹی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کی۔ سٹی کو اپنے سروے میں 
:  کے نتائج پر مزید کے لیے، مالحظہ کریں 2020سے زائد شعبہ جات کے بارے میں نشاندہی موصول ہوئی۔  400ٹول کے ذریعے 

www.brampton.ca/neighbourhoods 

 اقتباسات 
"جب پڑوس کے عالقوں کی بات کی جائے جنہیں ہمارے رہائشی اپنا گھر مانتے ہیں، تو وہ اس کام میں خصوصی دلچسپی لیتے ہیں اور اس  

ہے اور وہ کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا شکریہ  بارے میں ان کا اظہار خیال نہایت قیمتی ہوتا ہے کہ انہیں کیا کچھ پسند 
جنہوں نے پچھلے سال کے دوران نرچرنگ نیبرہُڈز پروگرام میں شرکت کی اور میں ان رہائشیوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہوں جو اس  

 ارے شہر کی تشکیل میں مدد کر سکتے ہیں۔" مقامی عالقوں میں شامل ہیں۔ آپ کی آواز اہمیت رکھتی ہیں اور آپ ہم 15سال کے 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
کی عالمی وباء سے بحالی کی جانب   19-"اس دوران کہ جب صوبے میں معموالت زندگی کو دوبارہ کھوالجا رہا ہے اور جیسا کہ ہم کووڈ 

گامزن ہیں، سٹی آف برامپٹن میں ہماری کمیونٹی کی صحت و تحفظ ابھی بھی ہمارے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ رہائشیوں کو اس بات  

http://www.brampton.ca/neighbourhoods
https://nurturingneighbourhoods.brampton.ca/nurturing-neighbourhoods-2020


 

 

قوں پر اپنے  کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس سال نرچرنگ نیبرہُڈز کے عالقوں کا ورچوئل طور پر دورہ کریں اور اپنے پڑوس کے عال
خیاالت کا اظہار آن الئن طور پر کریں۔ آپ کے خیاالت ہمارے لیے نہایت قیمتی ہیں اور قابل دوام کمیونٹیوں کے قیام میں آپ انتہائی 

 ضروری کردار ادا کرتے ہیں۔"

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

ہُڈز کے ذریعے رہائشیوں کو اپنے پسندیدہ عالقے جسے وہ اپنا گھر کہتے ہیں کے بارے میں اپنے خیاالت کے اظہار کا  "نرچرنگ نیبر
موقع میسر آتا ہے اور اس کے ذریعے وہ سٹی کے مستقبل کے پروجیکٹس کے بارے میں جانتے ہیں اور مقامی طور پر تبدیلی کی ترغیب  

کو نرچرنگ نیبرہُڈز پروگرام میں شامل ہونے اور اس میں بھرپور طور پر حصہ لے کر اپنی کمیونٹی دیتے ہیں۔ ہم برامپٹن کے رہائشیوں 
 کو بہتر بنانے کی دعوت دیتے ہیں"

 ؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن8اور  7چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز  -

یسا شہر بنایا جائے جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو اور جس کو ہماری متنوع  "سٹی آف برامپٹن میں ہم پرعزم ہیں کہ برامپٹن کو ایک ا
کمیونٹی اپنا گھر کہنے پر فخر محسوس کرے۔ نرچرنگ نیبرہُڈز پروگرام کے ذریعے اس سال پھر ہم اپنے شہریوں کے ساتھ وابستگی پیدا 

 تمام لوگوں کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔"کرنے کے متمنی ہیں اور پچھلے سال کے پروگرام میں حصہ لینے والے 

 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۔
تے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کر

 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 
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