
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

AMO 2021  :ورچوئل کانفرنس میں سٹی آف برامپٹن 

 بحالی، صحت اور مستقبل کی خوشحالی کے لیے وکالت کرتے ہوئے 

ایسوسیئیشن آف   2021اگست تک، سٹی آف برامپٹن کی جانب سے ایک وفد   18سے   16 – (2021اگست  16برامپٹن، آن )
( ورچوئل کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ میئر پیٹرک برأون کی سربراہی میں، کونسل کے اراکین اور سٹی AMOمیونسپلٹیز )

اہم ترین مسائل پر بات چیت کے افسران حکومتی وزراء، افسران اور پورے صوبے کے اہم فریقین کے ساتھ برامپٹن کے لیے 
 کریں گے۔

  
کی عالمی وباء سے گزرنا جاری ہیں، ہماری ترجیحات بحالی اور ہماری کمیونٹی کی مجموعی صحت و بہبود  19-جبکہ ہم کوِوڈ

 پر روشنی ڈالیں گی۔ ان میں شامل ہیٖں:
  

فعال نقل و حمل کے پراجیکٹس کو بڑھانا اور فروغ دینا، بشمول سائیکلنگ کا انفراسٹرکچر اور  –فعال نقل و حمل  •
 فنڈنگ 

صحت مند ماحول، معیشت اور کمیونٹی کی مدد کے لیے سرمایہ کاریاں کرنے   –ماحولیاتی تبدیلی اور عوامی صحت  •
 اریاور پالیسی میں تبدیلیاں النے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ شراکت د

قابل برداشت رہائش کے انتخابات کی کمی کو  حل کرنا اور بلڈنگ کوڈ میں اصالحات کے لیے وکالت  –ثانوی یونٹس  •
 کرنا 

معاشی بحالی کے ذریعے سرمایہ کاری اور معاونت فراہم کرنا اور برامپٹن کے انوویشن  – معاشی ترقی اور بحالی •
 ڈسٹرکٹ کو بڑھانا اور فروغ دینا 

اونٹاریو کے ٹوٹے ہوئے آٹو انشورنس سسٹم کی مرمت کے لیے وکالت کرنا، قابل برداشت ہونے میں  –آٹو انشورنس  •
 کو منظور کر کے قانونی عمل کو تیز کرنا 42بہتری النا اور بل 

ذہنی صحت کے لیے اضافہ شدہ معاونت، کمیونٹی کی سالمتی کے لیے نئے اور  –کمیونٹی کی سالمتی کے لیے وکالت  •
 ائل کی شناخت کرنا اور پیل ہأوسنگ ماسٹر پالن کے لیے فنڈنگ بڑھانا موجودہ وس

برامپٹن یونیورسٹی ایکٹ کو پاس کر کے برامپٹن یو کے وجود کے لیے قانون سازی   –بعد از ثانوی تعلیم کے مواقع  •
  کرنا اور برامپٹن میں ریئرسن میڈیکل اسکول کے لیے منصوبہ بندی کے عمل کو بڑھانا

ائشیوں اور بین االقوامی طلباء کے لیے محفوظ اور قابل برداشت رہائش کے لیے حل اور پروگرام تیار  رہ –رہائش  •
 کرنا اور سٹی کے انفراسٹرکچر پر متعلقہ اثرات کی نظرثانی

کی تیاری کے  IIکئی طبی خدمات اور پیل میموریئل سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس کے مرحلہ  –نگہداشت صحت  •
 کی تجویز کی منظوری 1فوری فنڈنگ اور ایک جامع کینسر کیئر سنٹر کے لیے اوسلر سٹیج  لیے

درجات پر بحفاظت بڑھانے کے لیے   19-عالمی وباء سے بحال ہونے اور مسافروں کی تعداد کو قبل از کوِوڈ –ٹرانزٹ  •
 ٹرانزٹ کے عمل درآمد کے لیے فنڈنگ 

 BRT 7کی توسیع، کوئین اسٹریٹ ہائیوے  LRTسلسل بڑھوتری؛ جاری اقدامات کی م –اعٰلی درجے کی ٹرانزٹ  •
 اسٹڈی اور پورے دن کی دو طرفہ گو ٹرین سروس

 کلک کریں یہاںترجیحات کے متعلق مزید جاننے کے لیے،  کلیدی سٹی کی

 اقتباسات 

کی  19-"پچھلے سال نے ہمیں کمیونٹی اور ان کی طاقتوں اور ان کی ضروریات کے متعلق بہت سکھایا ہے۔ جبکہ ہم کوِوڈ
عالمی وباء کے دوران اپنی صحت و سالمتی پر توجہ مرکوز کرنا جاری ہیں، ہم ساتھ ہی ایک مزید مٔوثر اور خوشحال مستقبل  

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

ایک برامپٹن، جو کامیابی، سرمایہ کاری اور بڑھوتری کے لیے تیار ہو۔ میں اس سال  –دی کر رہے ہیں کے لیے بھی منصوبہ بن
کے دوران صوبے کی جانب سے معاونت اور ہمارے شہر کو بہتر بنانے کے ان کے عزم کے لیے شکرگزار ہوں۔ میں اس 

ٹن کے لیے اپنے نظریے کو حقیقت بنتا دیکھنے کے لیے رفتار کو مزید بڑھنے، اپنے پراجیکٹس کو تعبیر ہوتا دیکھنے اور برامپ
 شراکت داری جاری رکھنے کے لیے پرامید ہوں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -

"سٹی آف برامپٹن کی ٹیم اس عالمی وباء کے دوران طاقت اور ثابت قدمی ظاہر کرنا جاری ہے۔ انہوں نے مسلسل معاونت فراہم 
ٹی انحصار کرتی ہے، جبکہ ساتھ ہی شہر کو مضبوط بنانے کے لیے پراجیکٹس اور اقدامات پر کام جاری  کی ہے، جس پر کمیون 

ہمارے صوبائی شراکت داروں کے ساتھ  رکھا ہے، جو ہمیں کامیابی اور متحرک معاشی بحالی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔
کے دوران اپنے ساتھیوں سے بات چیت کرنے اور اس میں کانفرنس  اشتراک سے کام برامپٹن کے مستقبل کے لیے الزمی ہے۔

 شہر کے لیے اہم ترین چیزوں کی وکالت کرنے کے لیے پرامید ہوں۔" 

 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 
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