
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی آن اینٹی ریس ازم اینڈ   2022-2021برامپٹن ریجنل کونسلر روینا سینٹوس کو  
 کی نائب چیئر کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے  FCMایکوئٹی میں  

  

( نے اعالن کیا ہے کہ برامپٹن ریجنل کونسلر روینا سینٹوس کو  FCMآج فیڈریشن آف کینیڈین میونسپلٹیز ) – ( 2021اگست  5برامپٹن، آن )
FCM  کی وائس چیئر کے طور   2022-2021کی صدر جوئن وینڈرہائیڈن کی جانب سے اسٹینڈنگ کمیٹی آن اینٹی ریس ازم اینڈ ایکوئٹی

 پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ 

FCM تفصیلی بحث مباحثوں کا اہتمام کرتی ہے اور ترجیحی پالیسیوں اور پروگراموں کے حوالے سے  کی اسٹینڈنگ کمیٹیFCM   بورڈ کو
سفارشات پیش کرتی ہے۔ سٹینڈنگ کمیٹیوں کو صدر اور نائب صدر کے عہدوں پر ایسے مضبوط قائدین کی ضرورت ہوتی ہے جو کمیٹیوں 

رے میں بات چیت کے فروغ میں رہنمائی فراہم کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ  کے اختیارات سے متعلق امور اور حکمت عملی کے با
کمیٹی کے تمام ممبران کو مرکوز اور نتیجہ خیز گفتگو میں شریک ہونے کا موقع ملے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے سلسلے میں، ہر 

 کمیٹی سال میں تین مرتبہ میٹنگ کرتی ہے۔
  

توجہ کینیڈا کی میونسپلٹیوں اور ہمارے وفاقی شراکت داروں کے ساتھ شراکت کو مستحکم کرنے پر مرکوز ہے اور وہ  سٹی آف برامپٹن کی 
برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے بنیادی ترجیحات، جن میں بنیادی انفراسٹرکچر، آب و ہوا میں تبدیلی اور سیالب سے بچأو، کوریڈور میں 

 کا ریلیف شامل ہیں، کی حمایت کرتا رہے گا۔  19-اور کووڈ  LRTتوسیع، ہورونٹاریو مین سٹریٹ 
  

 جون میں، سینٹوس کو ایک سال کی مدت کے لیے فیڈریشن آف کینیڈین میونسپیلٹیز بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے دوبارہ منتخب کر لیا گیا تھا۔
نڈنگ کمیٹی آن میونسپل فائنانس اینڈ انٹرگورنمنٹل  اسٹینڈنگ کمیٹی آن انکریزنگ ومن پارٹیسیپیشن ان میونسپل گورنمنٹ، اسٹی  FCMوہ 

 ارینجمنٹس اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن میونسپل انفراسٹرکچر اینڈ ٹرانسپورٹیشن پالیسی کی بھی رکن ہیں۔
  

FCM  کے بعد آج تک کینیڈا کی میونسپل گورنمنٹ کی قومی آواز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے ممبران میں کینیڈا کے   1901کو
صوبائی اور عالقائی میونسپل ایسوسی ایشنز سمیت ہر حجم    20ہروں اور دیہی عالقوں سے لے کر شمالی عالقہ جات کی کمیونٹیز اور ش

  90سے زیادہ میونسپیلٹیز شامل ہیں۔ یہ کینیڈا کے تینوں اطراف سے ساحل کے ساتھ ملحقہ عالقہ جات کی مجموعی طور پر   2,000کی 
کی پالیسی متعین کرنے کے لیے ہر   FCMنمائندگی کرتی ہے۔ پورے کینیڈا کے میونسپل رہنماء کلیدی مسائل پر  فیصد سے زیادہ آبادی کی

 سال اکٹھے ہوتے ہیں۔
  

برامپٹن سٹی کونسل کے اقدامات اور کونسل کی مدت کی ترجیحات تینوں اطراف سے ساحل سے ملحقہ کینیڈا کی بہت سی میونسپلٹیوں کے  
رتی ہیں، جن تنوع کا جشن منانا اور نسل پرستی کے خالف پالیسی کا نفاذ، قابل استطاعت رہائش، نقل و حمل،  مفادات کی عکاسی ک

 کی معاونت۔  19-ماحولیاتی اقدامات اور معیشت کو بحفاظت دوبارہ شروع کرنے کے لیے کاورباروں اور کمیونٹیوں کو کوِوڈ 
  

 اقتباسات 
 

ام کا محور ہوتے ہیں۔ ہم اپنے تمام پروگراموں اور خدمات میں تنوع، انصاف اور شمولیت کو شامل  "سٹی آف برامپٹن میں، عوام ہمارے ہر ک
کرنے اور رکاوٹیں ہٹانے کے لیے وقف ہیں، تاکہ ہمارے تمام رہائشیوں کے ساتھ ان کی نسل یا جنس سے باالتر جائز اور منصفانہ سلوک  

ٹی کی وائس چیئر منتخب ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور میں اپنے ملک کے تنوع  ہو۔ اسٹینڈنگ کمیٹی آن اینٹی ریس ازم اینڈ ایکوئ 
کو منانے، شمولیت کو فروغ دینے اور کینیڈیئن میونسپلٹیوں اور وفاقی حکومت کلے درمیان مضبوط تعلق کو مزید مضبوط کرنے کے لیے  

وں۔ مسلسل شراکت داری اور اشتراک کے ذریعے، ہم نسل پرستی اپنی ساتھی میونسپلٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرجوش ہ 
سے لڑ سکتے ہیں، رکاوٹیں ہٹا سکتے ہیں اور تمام لوگوں کے لیے ایک زیادہ منصفانہ ملک بنا سکتے ہیں اور پورے کینیڈا میں نقل و حمل  

 اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔" 

 بورڈ آف ڈائریکٹرز FCM، سٹی آف برامپٹن؛ ممبر، 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -



 

 

"تمام حکومتی درجات کے درمیان اشتراک برامپٹن کے رہائشیوں اور ہمارے ملک میں ہر شخص کے لیے نتائج کے حصول کے لیے  
الف اور انصاف  نسل پرستی کی ایک پرجوش مخ –ضروری ہے۔ کونسل کی جانب سے، مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ کونسلر سینٹوس 

کو اسٹینڈنگ کمیٹی آن اینٹی ریس ازم اینڈ ایکوئٹی کی   –کی وکیل، جو ہمارے رہائشیوں کے لیے نتائج کے حاصل کرنے کے لیے وقف ہیں 
وائس چیئر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس کام کو جاری رکھیں گی جو ہمارا شہر رکاوٹوں کی شناخت کرنے اور  

جیسے کہ ہمارے مالزمین اور شہریوں کی خدمت کے لیے ایک ایکوئٹی آفس کی بنیاد رکھنا اور سٹی  –انہیں ہٹانے کے لیے کرتا رہا ہے  
سے بحالی میں معاونت اور برامپٹن کے رہائشیوں   19-اور ذرائع نقل و حمل، کوِوڈ –کی سب سے پہلی اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کا آغاز 

 ر مسائل پر نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمارے وفاقی شراکت داروں کے ساتھ اشتراک سے کام کریں گی۔" کے لیے اہم دیگ

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

  

-30- 

 
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 

اور ہم 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 ہے۔
نا 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 مندانہ شہر ب

 پر مزید جانیں۔ ww.brampton.caw پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 پربجوت کینتھ

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن 
Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 
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