
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء
  

 ارتھ منتھ کو برامپٹن میں منائیں! 
 

کو منانے اور شجرکاری کے لیے اپنے آپ  ماحولیاتی تقریب یپہل یارکس کی صفائی، شہر کے ارتھ ڈے ک پ
 کو رجسٹر کریں۔ 

ایک گرین سٹی کے طور پر، برامپٹن ماحولیاتی استحکام کی کوششوں اور ماحول پر پڑنے والے مضر  –  (2022اپریل   1برامپٹن، آن )
اثرات کو کم کرنے میں مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس اپریل کے مہینے میں، سٹی کی جانب سے کمیونٹی کے لیے ماحولیاتی اقدامات  

 میں حصہ لے کر ارتھ منتھ کو منائیں۔ 

 اپریل 1  –پارکوں کی صفائی  
 

نومبر تک اپنی پسند کے پارک میں صفائی کی قیادت   1اپریل سے  1کی صفائی کا عمل جاری ہے۔ رہائشی   2022برامپٹن کے پارکس کی 
،  کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر سکتے ہیں۔ سٹی مئی کے مہینے میں صفائی کے منظم پروگراموں کی میزبانی بھی کرے گا

جس میں ہر وارڈ کی جوڑی میں ایک تقریب منعقد کی جائے گی اور ایک مفت کمیونٹی باربی کیو پیش کیا جائے گا۔ مزید جانیں اور مفت  
 www.brampton.ca/cleanup سپالئیز کے لیے اپنا کلین اپ یہاں رجسٹر کریں:

 اپریل 23 -اتی تقریبات اور گرو گرین ایوارڈز کی تقریب ماحولی

  10اپریل کو نورٹن پلیس پارک میں صبح  23ہفتہ،   میں شامل ہو جائیں! گرو گرین ایوارڈز  سٹی آف برامپٹن کی پہلی ماحولیاتی تقریب اور 
بجے تک، سٹی خاندان دوستانہ سرگرمیوں کا انعقاد کرے گا اور کمیونٹی میں ماحولیاتی رہنماؤں کو نئے گرو گرین  2بجے سے دوپہر 

 کلک کریں۔  یہاں ایوارڈز پیش کرے گا۔ تفصیالت اور تقریب میں رجسٹر کرنے کے لیے

 اپریل  24 –شجرکاری 

  10اپریل کو گور میڈوز کمیونٹی سنٹر میں صبح   24( کے ساتھ شراکت میں، سٹی بروز اتوار TRCAٹورانٹو ریجن کنزرویشن اتھارٹی )
بجے تک درخت لگانے کی ایک مفت تقریب منعقد کرے گا۔ رجسٹریشن الزمی ہے۔ تفصیالت اور رجسٹر ہونے کے  12بجے سے دوپہر 

 مالحظہ کریں۔  brampton.ca/parkswww. لیے

 اقتباسات

"برامپٹن ایک گرین سٹی ہے اور ماحولیاتی استحکام اور موسمیاتی تبدیلی کی کوششوں میں ایک رہنماء کی حیثیت رکھتا ہے۔ تبدیلی کا حصہ 
اتی تقریب اور گرو گرین ایوارڈز پارکوں کی صفائی میں شامل ہوں، درخت لگائیں اور اس مہینے ہمارے پہلے ارتھ ڈے کی ماحولی  –بنیں 

 کی تقریب میں شرکت کریں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

تک ہمارے شہر میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں  2050"برامپٹن کے ماحولیاتی اقدامات ہمارے کاربن فوٹ پرنٹ کو کم کرنے اور 
ی معاونت کرتے ہیں۔ میں سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس مہینے اور فیصد تک کم کرنے کے سفر میں ہمار  80کے اخراج کو  

 سال بھر کے اقدامات میں حصہ لے کر اپنے شہر کو صاف ستھرا اور سر سبز رکھنے میں مدد کریں۔"

 ، سٹی آف برامپٹن 5اور   1پال ویسینٹے، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجنیئرنگ؛ ریجنل کونسلر وارڈز  -

http://www.brampton.ca/cleanup
http://www.brampton.ca/growgreen
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.eventbrite.ca/e/environmental-celebration-and-grow-green-awards-ceremony-tickets-297349519417&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|457fb02c31b7484de30208da142322d5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637844438733707869|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=+Lu5Jz5+t9gFRWsMWKV44fTqWzwWj1csselB6WnhB7c=&reserved=0
http://www.brampton.ca/parks


 

 

 کی ترجیحات کی کونسل اور  (CEERPسرسبز شہر کے مشن پر گامزن ہیں، جیسا کہ کمیونٹی انرجی اینڈ ایمیشنز ریڈکشن پالن )"ہم ایک 
ہے۔ اس مہینے، میں رہائشیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ماحول کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ رہائشی ہمارے پارکوں  گیا کیا  بیان میں مدت

انے، ارتھ ڈے کی تقریب میں شرکت کرنے یا اپنی پسند کے دیگر ماحولیاتی اقدامات کو مکمل کرنے میں مدد کر کو صاف کرنے، درخت لگ 
 سکتے ہیں۔"

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

 "سٹی آف برامپٹن اپنے موسمیاتی تبدیلی کے اہداف کو پورا کرنے، پائیداری کو بہتر بنانے اور ہماری کمیونٹی میں ماحولیاتی معیارات کو
 مالحظہ کریں۔" Brampton.caبڑھانے کے لیے وقف ہے۔ اس اپریل میں ماحولیاتی اقدامات میں حصہ لیں اور مزید جاننے کے لیے  

 ، سٹی آف برامپٹن CAOپال موریسن، انٹیرم  -
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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  
م 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 اور ہ

ندانہ شہر بنا سکیں جو 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 م
 مالحظہ کریں۔   www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے   انسٹاگراماور  فیس بک ، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 میڈیا سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=W/DGsKLLLbmhtEKPo3ubXIHs4chyU5lh4+Idz3/IupY=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254831736|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=BxVhpy+SWV2BSdFt/KH6Bpsezw2o/QWV6gtferL+OD8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254841732|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=Cr+hpoA7mZam6mkB28o6KFZwZzhxRJB0xysnDq0iH0w=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=04|01|Megan.Ball@brampton.ca|de8ea057727c402371f008d92b5fb103|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637588512254851726|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=sgEdbSJ02I4EHG4r1CnXjCPxW2y+syLmdKANy+Huuyg=&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

