
 

 

 
                      برائے فوری اجراء

 

 سٹی آف برامپٹن اپنے مقامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر  

 'ویکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام' کا آغاز کر رہا ہے 

  

ماہ کے ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام کے آغاز کے ساتھ  12سٹی آف برامپٹن، ڈاون ٹاؤن برامپٹن میں  – (2022مارچ  3برامپٹن، آن )
 اپنے ڈاؤن ٹاؤن کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔

اسٹریٹ آؤٹ ریچ سروسز فراہم کرنا ہے، جس کا  ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام کا مقصد ڈاون ٹاؤن برامپٹن میں اپنے رہائشیوں کو ٹارگٹڈ 
 مقصد مقامی رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی ضروریات کو پورا کرنا اور حفاظت کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ 

یسے حاالت میں مدد  پروگرام کے ذریعے "ویلکمنگ سٹریٹس لیڈرز" ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے کاروباروں کو معاونت فراہم کریں گے۔ لیڈرز ا
کی درخواستوں پر عمل درآمد کریں گے جن کے لیے پیل ریجنل پولیس کی مدد کی ضرورت نہ ہو، مثالً مصیبت میں گھرے افراد، وہ ڈأون 

  ٹأون میں رہنے والے افراد کے ساتھ منسلک ہوں گے اور ان کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور ضرورت مندوں کو ایسی خدمات کی جانب
  2ریفر کریں گے جن کی انہیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ لیڈرز ڈاون ٹاؤن برامپٹن پروجیکٹس سینٹر میں موجود ہوں گے جو سٹی ہال، 

 ویلنگٹن اسٹریٹ ویسٹ کے گراؤنڈ فلور پر واقع ہے۔ 

گرام کے لیے  میں، ریجن آف پیل نے پرو 2021افراد بے گھر تھے۔ جون  4,566میں پیل میں  2020ریجن آف پیل کے مطابق،  
کی منظوری دی تھی، جس کی منظوری سٹی اور ریجن آف پیل کے درمیان شراکت داری کی بنیاد پر دی گئی تھی کی فنڈنگ  $250,000

، پیل ریجنل پولیس، ریجنل آٔوٹ ریچ کمیونٹی اور کینیڈین مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن پیل ڈفرن کا تعاون BIAاور اس کو ڈأون ٹأون برامپٹن 
 حاصل ہے۔ 

 brampton.ca/downtownbrampton ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، مالحظہ کریں:

 اقتباسات

"اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر، ہم اپنے ڈاون ٹاؤن کو مزید بہتر بنانے میں بڑی پیش رفت کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے کاروباروں 
ن  اور رہائشیوں کے لیے ایک محفوظ، جامع اور ترقی پسند جگہ بن جائے۔ ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام ہمارے مقامی رہائشیوں اور ڈاؤ 

ماہ کے تجرباتی پروگرام کے شاندار نتائج دیکھنے کے منتظر  12ٹأون میں واقع کاروبار کے لیے ایک بہترین معاون ثابت ہو گا۔ ہم اس 
 ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

کی وباء سے بہت شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں اور سٹی ان کی بحالی کے عمل کے   19-ڈاون ٹاؤن برامپٹن کے کاروبار کووڈ ہمارے"
أون  دوران انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرتا رہا ہے۔ محفوظ اور صحت مندانہ عوامی مقامات بنانے کے مواقع کو بہتر بنا کر، ہم اپنے ڈأون ٹ

ائلٹ پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے شراکت داروں کا بہت  کو سب کے لیے مزید خوشگوار بنائیں گے۔ ویلکمنگ سٹریٹس پ
 شکریہ۔"

 ؛ چیئر، اکنامک  ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز   -

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Downtown-Brampton/Pages/Welcoming-Streets-Pilot.aspxwww.brampton.ca/downtownbrampton


 

 

کرنے کے لیے   "عوامی تحفظ ایک خوش آئند اور فروغ پزیر شہر کے لیے ضروری ہے اور سٹی حفاظت کے حوالے سے خدشات کو دور 
اپنے کاروباروں اور رہائشیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر، ہم ویلکمنگ سٹریٹس  

 پائلٹ پروگرام پر عمل درآمد اور بارہ مہینوں کے عرصے میں نتائج کا جائزہ لینے کے لیے پرجوش ہیں۔"

 ؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن 5اور   1ڈز پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وار  -

"سٹی کی جانب سے، ہم اپنے شہر میں بہترین تبدیلیاں النے کے لیے پُرعزم ہیں تاکہ ہمارے کاروبار ترقی کر سکیں اور ہمارے رہائشیوں 
س میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے اور ویلکمنگ  کے رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے عوامی مقامات کو بہتر بنایا جا سکے۔ حفاظت ا

 سٹریٹس پائلٹ پروگرام متعلقہ خدشات کو دور کرنے اور عالقے میں رہنے والے رہائشیوں کی مدد کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔" 

 رچرڈ فارورڈ، کمشنر، پالننگ، بلڈنگ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن  -

رام ایک عظیم تعاون کا نتیجہ ہے۔ مجھے برامپٹن میں اس پائلٹ پروگرام کے آغاز کی حمایت کرتے ہوئے "ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگ
خوشی محسوس ہو رہی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ڈاون ٹاؤن ہمارے رہائشیوں اور کاروباروں کے لیے زیادہ خوشگوار 

 جگہ ہو۔" 

 چیئرنیندو لینیکا، ریجن آف پیل، ریجنل  -

"پیل ریجنل پولیس ویلکمنگ سٹریٹس پروگرام کو شروع کرنے میں تعاون کرنے پر خوش ہے۔ ہم نے بحران کے شکار اور امدادی خدمات  
کے ضرورت مندوں کے ساتھ غیر فوری تعامالت کو کم کرنے میں مدد کے لیے اپ اسٹریم اپروچز کو بہترین طریقوں سے معاونت فراہم  

امپٹن اور ریجن آف پیل کا یہ پائلٹ پروجیکٹ ان طریقوں میں سے ایک کی بہترین مثال ہے۔ ہم ڈاون ٹاؤن برامپٹن کی ہے اور سٹی آف بر 
 کے خوشگوار ماحول کو بڑھانے کے لیے اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔"

 نشان دورائیپا، چیف آف پولیس، پیل ریجنل پولیس  -

ویلکمنگ سٹریٹس پائلٹ پروگرام پر عمل درآمد ہوتے دیکھ کر بہت پرجوش ہے۔ یہ پروگرام ہمارے کاروباروں  BIA"ڈأون ٹأون برامپٹن 
کے لیے ایک بہترین معاونت فراہم کرے گا اور ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کو سب کے لیے لطف اندوز ہونے کی ایک محفوظ اور جامع جگہ بنانے 

 میں مدد فراہم کرے گا۔" 

 ((BIAسُوزی گوڈفرائے، ایگزیکٹو ڈائریکٹ، ڈأون ٹأون برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایریا  -

  

-30- 

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  
یاتی 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 ٹیکنالوجی اور ماحول

،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 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 ط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے پر مربو انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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