
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء
  

  رائے دیں اور برامپٹن کو گرین سٹی بنانے میں مدد فراہم کریں۔ قیمتی اپنی

  اربن فاریسٹ مینجمنٹ پالن اور پارک لینڈ ڈیِڈیکیشن سٹریٹجی سروے اب آن الئن طور پر دستیاب ہیں۔

سٹی آف برامپٹن نے کمیونٹی کے درختوں اور پارکوں میں اضافہ کرنے کے حوالے سے  – (2022مارچ  14برامپٹن، آن )
 ایک اربن فاریسٹ مینجمنٹ پالن سروے اور پارک لینڈ ڈیِڈیکیشن سٹریٹجی سروے کا آغاز کیا ہے۔ 

 اربن فاریسٹ مینجمنٹ پالن سروے 

خالصہ کمیونٹی کی جانب سے رائے حاصل کرنے کے  ( کے مسودے کا UFMPسٹی کے پہلے اربن فاریسٹ مینجمنٹ پالن )
 لیے تیار ہے۔ 

برامپٹن کے شہری جنگالت میں شہر کی حدود میں واقع سرکاری اور نجی دونوں طرح کی زمینوں پر موجود تمام درخت اور 
فہ کر کے  موجودہ درختوں کی حفاظت اور درختوں کی تعداد میں اضا  UFMPان کے بڑھتے ہوئے قدرتی ماحول شامل ہیں۔ 

 برامپٹن کے شہری جنگالت کو برقرار رکھنے اور انہیں وسعت دینے کے لیے حکمت عملی کی سمت فراہم کرے گا۔ 

ایسے اقدامات کی نشاندہی کی ہے، جو ہماری تحقیق، تجزیے   36اس مسودے کے خالصے میں، سٹی نے ایسا کرنے کے لیے  
 یں۔اور اب تک کے تجربات کی بنیاد پر تجویز کیے گئے ہ

UFMP  برامپٹن کے 'گرو گرین انوائرنمنٹل ماسٹر پالن' کا ایک حصہ ہے۔UFMP  ویژن اور کمیونٹی انرجی   2040برامپٹن
الکھ  10تک برامپٹن میں  2040( کے اہداف کو بھی عملی جامہ پہناتا ہے جس میں CEERPاینڈ ایمیشنز ریڈکشن پالن )

 درخت لگائے جائیں گے۔ 

تک مسودے کے خالصے پر  2022اپریل  1سے  2022مارچ  11لڈرز کو مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ رہائشیوں اور اسٹیک ہو
 مالحظہ کریں۔   www.brampton.ca/trees اپنے خیاالت کا آن الئن اشتراک کریں۔ سروے مکمل کرنے کے لیے

 جی سروےپارک لینڈ ڈیِڈیکیشن سٹریٹ 

سٹی اپنے بہت سے پارکوں اور قدرتی ورثے کی حامل جگہوں میں بہتری النے کے لیے پرعزم ہے۔ سٹی کی نئی پارک لینڈ 
ڈیڈیکیشن سٹریٹیجی کا مقصد برامپٹن کی بڑھتی ہوئی کمیونٹی میں مزید سبز جگہوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ یہ حکمت 

کی سفارشات کو آگے   2017ء کی معاونت کرنے اور پارکس اینڈ ریکریئیشن ماسٹر پالن، عملی نئے پارک لینڈ ڈیڈیکیشن بائی ال
 بڑھانے میں مدد فراہم کرے گی۔ 

 11حکمت عملی کے لیے ابتدائی مطالعہ کمیونٹی کی رائے حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ رہائشیوں اور اسٹیک ہولڈرز کو 
تک منعقد ہونے والے آن الئن مطالعہ کے دوران اپنے خیاالت کا اشتراک کرنے کے لیے  2022اپریل  1سے  2022مارچ 

 ے کے لیے یہاں کلک کریں۔ سروے مکمل کنے اور مزید جانن مدعو کیا جاتا ہے۔

 اقتباسات 

http://www.brampton.ca/trees
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Business/planning-development/Parkland-Dedication-Strategy/Pages/Welcome.aspx


 

 

برامپٹن ایک گرین سٹی ہے، جس میں بہت سے پارکس اور قدرتی ورثے کی حامل زمینیں موجود ہیں، جن سے ہم سب سے  "
لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ پارک لینڈ ڈیڈیکیشن سٹریٹیجی اور اربن فاریسٹ مینجمنٹ پالن کی تیاری کے تمام مراحل کے دوران،  

اور اسٹیک ہولڈرز کی مشغولیت کو یقینی بنانے کا عمل جاری رکھے گا۔ میں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ  سٹی عوام
 وہ یہ سروے مکمل کریں اور ہمارے پارکوں اور درختوں کو پھلنے پھولنے میں مدد دیں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

لطف اندوز ہوتے ہیں، تو پارک لینڈ ڈیڈیکیشن سٹریٹجی اور اربن فاریسٹ مینجمنٹ "اگر آپ برامپٹن کے بیرونی مقامات سے 
پالن آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو گا۔ برامپٹن ایک بڑھتا ہوا شہر ہے اور ہمیں آپ کی قیمتی رائے کی ضرورت ہے، کیونکہ 

 ج ہی ان مختصر سروے کو مکمل کریں!"ہم پارکوں اور درختوں کی دیکھ بھال کے لیے اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ آ

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

"پارکس، قدرتی ورثے کی زمینیں اور درخت ہماری کمیونٹی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ چونکہ ہم برامپٹن کے پارکوں اور درختوں 
کر رہے ہیں، تو آپ سے پارک لینڈ ڈیڈیکیشن سٹریٹیجی اور اربن فاریسٹ مینجمنٹ پالن  کے لیے ان اہم اقدامات میں پیش رفت

 پر رائے دینے کی گزارش کی جاتی ہے۔" 

 ؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن 8اور  7چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز  -
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  سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور    700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی   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 

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

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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