
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 ہے!  کی جا رہی  حوصلہ افزائیاستحکام کے لیے کام کرنے والوں کی ماحولیاتی برامپٹن میں 

سنٹر فار کمیونٹی انرجی ٹرانسفارمیشن میں بطور بورڈ ممبر شمولیت اختیار کریں؛ گرو گرین ایوارڈز کے  
 کاروبار کو نامزد کریں لیے کسی فرد یا 

سٹی آف برامپٹن کے پاس اپنی کمیونٹی کے افراد، کاروباروں اور تنظیموں کے لیے دو نئے مواقع   – ( 2022فروری  2برامپٹن، آن )
 موجود ہیں۔

 ( CCETسنٹر فار کمیونٹی انرجی ٹرانسفارمیشن )

ایڈوائزری ٹاسک فورس کی سفارشات کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے، بشمول  انوائرنمنمنٹل ماسٹر    CCETبرامپٹن سٹی کونسل نے 
بجٹ کے لیے واپس مختص کرنا۔ یہ فنڈنگ   CCETکی رقم کے  موجودہ سرمائے کے فنڈز کو  نئے   300,000پالن کیپٹل بجٹ کی $

CCET  کے کاموں میں خصوصی طور پر مددگار ثابت ہو گی اور سٹی کو تبدیلی کے قیام میں مدد فراہم کرے گی اور اس کے پہلے سال
  www.brampton.ca/CCET آب و ہوا کے امور سر انجام دینے میں بھی مدد دے گی۔ مکمل رپورٹ دیکھنے کے لیے، مالحظہ کریں:

اب ایسے پرجوش افراد کی تالش میں ہے جو ٹرانزیشنل بورڈ میں رضاکارانہ طور پر کام کرنے میں   CCETکے ساتھ، منظور شدہ فنڈنگ 
 کو ایک باضابطہ غیر منافع بخش ادارہ بنانے میں مدد فراہم کریں۔  CCETدلچسپی رکھتے ہوں اور وہ 

ں پر نو ارکان پر مشتمل ہو گا اور اس میں سٹی کے عملے کے پانچ ارکان شامل ہوں یہ مہارتوں پر مبنی گورننس بورڈ رضاکارانہ بنیادو
 کے روزمرہ کے انتظامات اور آپریشن کے لیے ذمہ دار ہو گا۔ CCETگے۔ رضاکار بورڈ 

  جمع یہاں درخواست  ے لیےلومات حاصل کریں اور بورڈ ممبر کہے۔ مکمل مع 2022فروری  25درخواست دینے کی آخری تاریخ  
 www.brampton.ca/CCET کرائیں:

 گو گرین ایوارڈ 
ں برامپٹن کے نئے گرو گرین ایوارڈز کے لیے کسی فرد، کاروبار، تنظیم یا ادارے کو نامزد کریں! یہ ایوارڈز پورے برامپٹن میں ایسے نمایا

اور تنظیموں کی خدمات کو تسلیم کریں گے جنہوں نے ماحولیاتی بہتریوں کے حوالے سے کوئی سرکردہ کردار کیا  افراد، کاروباری اداروں 
ہو اور برامپٹن کو ایک صحت مندانہ، ماحولیاتی طور پر مستحکم اور لچکدار شہر بنانے کے لیے ہمارے قدرتی اور تعمیر شدہ ماحول کو  

 نے کے لیے گو گرین ویژن میں نمایاں طور پر تعاون کیا ہو۔تحفظ دینے، اضافہ کرنے اور متوازن رکھ

 ایوارڈ کے چار زمروں میں درج ذیل شامل ہیں: 

کسی ایسے فرد اور کاروبار/تنظیم کو دیا جاتا ہے جس نے موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے اور/ یا موسمیاتی  – کالئیمیٹ چینج ایوارڈ  •
 لم اور عمل کو آگے بڑھانے میں نمایاں طور پر کوئی تعاون کیا ہو۔ تبدیلی کے ساتھ موافقت سے متعلق آگاہی/ع

کسی ایسے فرد اور کاروبار/تنظیم کو دیا جاتا ہے جس نے درختوں کے تحفظ اور/ یا نگرانی، قدرتی ورثے کے   – سٹیورڈشپ ایوارڈ  •
و آگے بڑھانے میں نمایاں طور پر تعاون  نظام، پانی اور/ یا فضلے میں کمی النے کے حوالے سے ماحولیاتی استحکام کے اقدامات ک

 کیا ہو۔
کسی ایسے فرد یا نوجوانوں کے گروپ کو دیا جاتا ہے جس نے برامپٹن میں ماحولیاتی تحفظ، موسمیاتی   – انوارئرنمنٹل یوتھ ایوارڈ  •

 تبدیلیوں کے اقدامات، اور/ یا بقاء کے فروغ میں کسی غیر معمولی کامیابی کا مظاہرہ کیا ہو۔ 
کسی ایسے فرد کو دیا جاتا ہے جس نے ایک صحت مندانہ، لچکدار اور ماحولیاتی طور پر ایک مستحکم   – رنمنٹل لیگیسی ایوارڈ انوارئ  •

شہر بنانے کے لیے ہمارے قدرتی اور تعمیر شدہ ماحول کے تحفظ، توسیع اور توازن کے گرو گرین ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے  
 ں اور اس حوالے سے جاری کاوشوں میں بھرپور شرکت کی ہو۔ شاندار ذاتی خدمات سر انجام دی ہو

http://www.brampton.ca/CCET
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کے موسم بہار میں ایک   2022ہے۔ صحت عامہ کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے  2022فروری   28نامزدگیوں کی آخری تاریخ 
یہاں کلک   م مکمل کرنے کے لیے ایوارڈز کی تقریب بالمشافہ یا ورچوئل طور پر منعقد کی جائے گی۔ ایوارڈز کی تفصیالت اور نامزدگی فار

 کریں۔ 

 اقتباسات 

"برامپٹن ایک گرین سٹی ہے اور ماحولیاتی استحکام میں سرکردہ حیثیت رکھتا ہے، جس کے لیے ہم اپنی کمیونٹی میں موجود ماحولیات کے  
معاونین کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں جو برامپٹن میں ماحولیاتی استحکام کے حوالے سے اپنے تعاون کے  

بورڈ   CCETق ہو، تو اسے گرو گرین ایوارڈز کے لیے نامزد کریں۔ اگر آپ کو بورڈ ممبر کے طور پر تجربہ ہے، تو لیے پہچان کا مستح 
 آف ڈائریکٹرز کے لیے درخواست دیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

کو دیکھنے کے  درخواستوں لی موصول ہونے وابورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے  CCETکے لیے نامزدگیوں اور  گرو گرین ایوارڈز "ہم 
فیصد تک کم کرنے کے    80تک برامپٹن میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو  2050منتظر ہیں۔ برامپٹن سٹی کونسل 

ہمارے سفر پر، ہمارے شہر میں پیدا ہونے والی کاربن کو کم کرنے کے لیے وقف ہے۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس تبدیلی کا حصہ  
 بنیں۔" 

 ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ؛ ریجنل کونسلر وارڈز  -

بورڈ آف ڈائریکٹرز سرسبز و شاداب شہر کے حوالے سے ہمارے مشن کی حمایت کرتے ہیں، جیسا کہ    CCET"گرو گرین ایوارڈز اور 
CEERP   اور کونسل کی مدت کی ترجیحات میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم موسمیاتی تبدیلی کے تمام رہنماؤں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان مواقع

کردار کو کم کرنے میں مدد فراہم کریں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب  کے ذریعے عالمی موسمیاتی تبدیلیوں میں برامپٹن کے 
 دیں۔"

کمیونٹی ٹاسک فورس، سٹی آف   CEERP؛ ممبر انوائرنمنٹ ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر، 6اور  2ڈٔوگ وہلینز، سٹی کونسلر، وارڈز   -
 برامپٹن 

"سٹی آف برامپٹن ہمارے موسمیاتی تبدیلیوں کے اہداف کو پورا کرنے اور ہماری کمیونٹی میں ان لوگوں کے کردار کو تسلیم کرنے کے لیے  
پُرعزم ہے جو ماحولیاتی استحکام کو بہتر بنانے اور ہمارے ماحولیاتی معیار میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید جانیں، 

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے   CCETپر جا کر  Brampton.caص کو گرو گرین ایوارڈز کے لیے نامزد کریں یا  کسی مستحق شخ
 درخواست جمع کروائیں۔"

 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

 

https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Our-Ecosystem.aspx
https://www.brampton.ca/EN/residents/GrowGreen/Pages/Our-Ecosystem.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 ن ملٹی کلچرل میڈیاسٹی آف برامپٹ
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

