
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 اس ستمبر کے مہینے میں برامپٹن ٹری منتھ کی خوشیاں منائیں! 

برامپٹن کے درختوں کی خوشیاں منانے کے لیے اس ستمبر میں پہلی مرتبہ ہمارے نامزد کردہ ٹری منتھ   –  ( 2021اگست  27برامپٹن، آن )
میں سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شامل ہو جائیں! سٹی اور اس کے شراکت دار اس اہم مہینے کے ایک حصے کے طور پر تقریبات اور  

 کا تعاون حاصل ہے۔  CNکا تحفہ بھی دیا جائے گا۔ برامپٹن ٹری منتھ کو ترغیبات کی میزبانی کریں گے، جس میں ایک دلچسپ درخت 

  سے کھلے گا(  2021ستمبر  10) ریزیڈینشل ٹری ِگو اوے 

سٹی رجسٹر شدہ   ستمبر سے شروع ہو جائے گا! 10برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے ہمارے ریزیڈینشل ٹری ِگو اوے کی رجسٹریشن کا عمل 
فی خاندان ایک پودا دیا   پودے تقسیم کرے گا۔  2,400شرکت کنندگان میں مخلت انواع )ریڈ میپل، ریڈ اوک، بُر اوک اور وائیٹ سپروس( کے 

پرائیویٹ پراپرٹی میں ہی لگائے جا سکتے ہیں )فرنٹ یا بیک یارڈز میں( شرکت کرنے کے لیے رہائشیوں کو الزمی  جائے گا جو صرف 
ستمبر کے ِویک اینڈ کے دوران دستیاب ہوں گے۔ مزید جاننے کے   25رجسٹر ہونا پڑے گا۔ پودے ذاتی طور پر لے جانے کے لیے 

  مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/trees لیے

 ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر مربوط ہو جائیں 

استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر  #BramptonTreesبرامپٹن میں اپنے کسی پسندیدہ درخت یا درختوں کی تصاویر بنائیں اور انہیں  
پر فیچر ہونے کا ایک موقع   www.brampton.ca/treesاورہماری ویب سائیٹ  @CityBramptonشیئر کریں اور ہمارے چینلز 

 جیتیں۔ 

 نیچرل ہیریٹیج سسٹمز سروے 

برامپٹن کے ووڈ لینڈز، ویٹ لینڈز، ویلی لینڈز، میڈوز اور ایسے دیگر قدرتی مقامات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور یہ  ہمیں بتائیں کہ آپ 
 کہ آپ فطرت سے لطف اندوز ہونے کے لیے کہاں جاتے ہیں اور ایک پرائز جیتنے کے موقع میں شامل ہو جائیں۔

 مکمل کریں۔ نیچرل ہیریٹیج سسٹم سروے

 ٹری ریسورسز 

کرتے ہیں ٹری منتھ میں شامل ہو   یا ٹری ریسورسز کا استعمال –درختوں کے بارے میں سب کچھ جانیں اور درختوں کے ان تیار وسائل 
 جائیں!

 برامپٹن کے درخت  •
 ید مشورے سٹی آف برامپٹن کی جانب سے درختوں کی نگہداشت کے لیے مف •
  درختوں کی ٹریکنگ کے لیے تعاملی ٹول  •
 ون ملین ٹریز پروگرام  •
 ٹری کینیڈا •
 2021ستمبر   25تا  19 نیشنل فارسٹ ویک:  •

 برامپٹن کے درختوں کے بارے میں حقائق 

 فیصد ہے۔  18ملین درخت موجود ہیں جو کل زیر احاطہ اراضی کا  3.6برامپٹن میں موجودہ طور پر تقریبًا  •
بشمول تحفظ کے حکام، ریجن آف پیل، اسکول بورڈز اور   –گزشتہ پانچ سالوں کے دوران سٹی اور اس کے شراکت داروں  •

 درخت لگائے ہیں۔ 43,000نے برامپٹن میں ہر سال اوسًطا  –ترقیاتی صنعت 
  میں ایک چوتھائی ملین سے زیادہ درخت لگائے جا چکے ہیں۔ سے لے کر اب تک برامپٹن  2014 •
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 اقتباسات  

"برامپٹن سٹی کونسل نے ستمبر کو برامپٹن ٹری منتھ کے طور پر اعالن کر دیا ہے! برامپٹن ایک سر سبز و شاداب شہر ہے اور ہم اپنے  
تک ایک ملین درخت لگانے کا منصوبہ   2040ور شہر کے شہری جنگالت کے تحفظ کے لیے نہایت فعال طریقے سے کام کر رہے ہیں ا

رکھتے ہیں۔ درخت ہوا کو صاف کرنے، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات میں کمی النے، امالک کی اقدار میں اضافہ کرنے اور ہماری  
 "کمیونٹی کو خوبصورت بنانے سمیت سب کو بے شمار فوائد پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔

 ف برامپٹن پیٹرک برأون، میئر، سٹی آ -

"ہیپی ٹری منتھ، برامپٹن! اس متاثر کن مہینے کے ایک حصے کے طور پر، میں سب کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ باہر جا کر سیر  
کریں اور برامپٹن کے قدرتی ورثہ کے نظام کو جانیں، ایک درخت لگائیں اور پھر ہمارے ٹری ٹریکنگ ٹول کے ذریعے اس کا سراغ  

 "کو کھنگالیں۔  www.brampton.ca/trees  ر جنگالت کے انتظام کے بارے میں مزید جانیں اور لگائیں، پائیدا

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

لیے درختوں کی اہمیت کو پہچاننے اور اس کے بارے میں جاننے کا ایک نادر موقع ہے۔  "برامپٹن ٹری منتھ  ہمارے شہر میں سب کے 
استعمال کرتے ہوئے درختوں کی تصاویر پوسٹ کریں اور ہمارے وسائل   BramptonTreesریزیڈینشل ٹری ِگو اوے میں حصہ لیں،  #

 اور ترغیبات کی چھان بین کریں۔" 

 ؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن 8 اور 7چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز  -

"سٹی کا عملہ برامپٹن کے خوبصورت درختوں کی چھتری بنانے، اسے برقرار رکھنے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے پر عزم ہے۔  
اینڈ ایمیشنز ریڈکشن پروگرام  برامپٹن ٹری مہینہ ہمارے گرو گرین انوائرمینٹل ماسٹر پالن، اربن فاریسٹ منیجمنٹ پالن اور کمیونٹی انرجی 

 کو تقویت فراہم کرتا ہے۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، 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 

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

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  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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