
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 فروری سے تیسرے ساالنہ بیک یار ڈ گارڈن پروگرام کا آغاز کر رہا ہے  2سٹی آف برامپٹن 

آج سٹی آف برامپٹن کے کامیاب بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے تیسرے سال کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ یہ   – ( 2022فروری  2برامپٹن، آن )
ماحول دوست اقدام شرکاء کو اپنے گھر کے بیک یارڈ گارڈن میں اجناس اگانے کے لیے مفت مٹی، بیج اور مفید مشورے فراہم کر کے  

 راہم کرتا ہے۔ ہمارے شہر میں غذائی اشیاء کے تحفظ میں مدد ف

بیک یارڈ گارڈن پروگرام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں غذائی اجناس اور مفید جڑی بوٹیاں اگائیں اور اپنے 
 گھر میں تیار کردہ اضافی فصلیں مقامی فوڈ بینکوں اور کمیونٹی تنظیموں کو عطیہ کریں۔

پر رجسٹر ہو سکتے ہیں،   www.brampton.ca/backyardgarden کے لیے آن الئن طور پررہائشی مفت بیج اور مٹی حاصل کرنے 
ی اس  اس سال کے بیک یارڈ گارڈنز کی تصاویر، باغبانی کی مفید تجاویز، ٹیوٹوریلز اور وسائل بھ فروری سے ہو رہا ہے۔  2جس کا آغاز 

ہیش   BramptonBackyardGardenویب صفحہ پر دستیاب ہوں گے۔ رہائشی اپنے باغات کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے لیے #
 ٹیگ استعمال کر سکتے ہیں۔

کی جانب سے فوڈ سیکیورٹی پر توجہ دینے کی بھی معاونت کرتا ہے، جو  سٹی   سوشل سپورٹ ٹاسک فورس 19-میئر کی کووڈ یہ پروگرام 
کی ایک قابل دوام گرین سٹی ہونے کی ترجیح کی تصدیق کرتا ہے اور رہائشیوں کی ذہنی اور جسمانی تندرستی کو فروغ دینے بھی اہم  

 کردار ادا کرتا ہے۔ 

ینیڈا لمیٹڈ کی جانب سے فخریہ اسپانسر حاصل ہے۔ سٹی اپنے پروگرام کے تمام معاونین بشمول میتامی ہومز  اس سال، پروگرام کو سکاٹس ک
Mattamy Homes)) پیراڈائز ڈیولپمنٹس، فیلڈ گیٹ ڈیولپمنٹس اور ،TACC  ہولبورن کارپورشین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ 

 BramptonGreenCity@brampton.ca : کوئی سوال ہے؟ ای میل کریں

 بیک یارڈ گارڈن کلب ای نیوز لیٹر 

برامپٹن ہارٹیکلچرل سوسائٹی اور چنگواکوسی گارڈن کلب کے تعاون کے ساتھ ہمارے ماہانہ بیک یارڈ گارڈن کلب ای نیوز لیٹر میں شامل ہو  
شوقین افراد کے لیے کھال ہے اور اراکین باغبانی کی معلومات، سواالت بھیجنے کے مواقع، باغبانی کے بارے  جائیں! جو باغبانی کے تمام 

میں مشوروں اور ماہرین اور کمیونٹی کے شراکت داروں کی معاونت، خصوصی پیشکشوں اور مزید بہت کچھ پر مشتمل ایک ماہانہ ای  
 نیوز لیٹر وصول کریں گے۔ 

 کریں۔  مالحظہ www.brampton.ca/backyardgarden کے لیے کلب میں رجسٹر ہونے  

 پس منظر 

تک مقامی فوڈ بینکوں اور کمیونٹی تنظیموں کے   2021شہر کے دوسرے ساالنہ بیک یارڈ گارڈن پروگرام کے دوران اپریل سے اکتوبر 
 پونڈ پیداوار عطیہ کی گئی۔ 7,000رہائشیوں کو تقریباً  ذریعے ضرورت مند

کے ردعمل میں  19-میں کینیڈا میں اپنی نوعیت کے پہلے پروگرام کے طور پر، کووڈ 2020برامپٹن کا بیک یارڈ گارڈن پروگرام اپریل 
 شروع کیا گیا تھا۔ یہ شہر کے موجودہ کمیونٹی گارڈنز پروگرام کی ایک توسیع ہے۔ 

 اقتباسات 
  

http://www.brampton.ca/backyardgarden
https://letsconnect.brampton.ca/Social-support-task-force
mailto:BramptonGreenCity@brampton.ca
http://www.brampton.ca/backyardgarden


 

 

"ہمیں برامپٹن میں تیسرا ساالنہ بیک یارڈ گارڈن پروگرام شروع کرنے پر فخر ہے۔ پچھلے دو سالوں سے، اس پروگرام نے ہماری کمیونٹی 
کو باغبانی کے ذریعے اکٹھا کیا ہے، ضرورت مند رہائشیوں کے لیے غذائی اشیاء کے تحفظ میں معاونت فراہم کی ہے اور شرکاء کو  

مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھا ہے۔ میں نئے شرکاء کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ بیج اور مٹی کے لیے اندراج کرائیں اور  بیرونی 
 اس سال اپنی کمیونٹی کو کچھ لوٹائیں!"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

میابی ہے اور میں تیسرے سال بھی اس اقدام کی شاندار  "برامپٹن کا بیک یارڈ گارڈن پروگرام دو سال سے جاری ہماری ایک زبردست کا
کامیابی کے لیے پرجوش ہوں۔ پچھلے سال، ہم نے برامپٹن میں مقیم فوڈ بینکوں اور کمیونٹی تنظیموں کے ذریعے ضرورت مند رہائشیوں کو  

 تے ہیں!" پونڈ پیداوار فراہم کی تھی۔ آئیے باغبانی کرتے ہیں اور برامپٹن کو کچھ دی  7,000تقریباً 

 ؛ چیئر، بیک یار ڈ گارڈن پروگرام، سٹی آف برامپٹن6اور  2ڈٔوگ وہلینز، سٹی کونسلر وارڈز   -

"سٹی کا عملہ اس سال بیک یارڈ گارڈن پروگرام کی حمایت کرنے کا خواہشمند ہے۔ سٹی اپنے اسپانسرز اور حامیوں کے کردار کو تسلیم 
اہم سبز اقدام کو زندہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آج ہی مفت بیجوں اور مٹی کے  کرتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے جو اس 

 پر رجسٹر ہو جائیں۔"  www.brampton.ca/backyardgarden لیے

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

،  ٹوئٹرمیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کا
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 کلچرل میڈیاسٹی آف برامپٹن ملٹی  
multiculturalmedia@brampton.ca 
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