
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء
 

 سٹی آف برامپٹن نے بزرگ شہریوں کی مدد کے لیے ایک نئی آن الئن ڈائریکٹری متعارف کرائی ہے 

  

سٹی آف برامپٹن نے برامپٹن کے عمر کے موافق سہولیات کی فراہمی کے وژن کو مزید آگے بڑھانے اور   – (2022اپریل  21برامپٹن، آن )
کمیونٹی میں روابط کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نیا آن الئن وسیلہ شروع کیا ہے۔ عمر رسیدہ افراد کی نئی ریسورس ڈائرکٹری، بزرگ 

 اور خدمات تک رسائی کو بڑھانے میں مدد فراہم کرنے کا ایک آن الئن ٹول ہے۔ افراد اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لیے وسائل 
 

 ڈائریکٹری میں دستیاب وسائل میں سے کچھ درج ذیل ہیں: 

 گھریلو اور سماجی معاونت  •
 نقل و حمل •
 صحت اور تندرستی •
 مالیات اور رسائی میں معاونت  •
 ذہنی صحت  •
 نئے آنے والوں کے لیے معاونت  •

  

( کے گلوبل نیٹ ورک فار ایج فرینڈلی سٹیز اور کمیونٹیز کا رکن بن گیا  WHOی آف برامپٹن، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن )میں سٹ 2021مارچ 
کی جانب سے متعین کردہ عمر کے موافق طرز عمل کی اقدار اور اصولوں کا باہمی اشتراک کرتے ہیں  WHOتھا۔ نیٹ ورک کے ممبران 

افق ماحول بنانے کا عہد کرتے ہیں اور اپنے نیٹ ورک میں فعال طور پر حصہ لینے پر رضامند  اور انہیں فروغ دیتے ہیں، عمر کے مو
 ہوتے ہیں۔

 
بزرگ افراد کی ریسورس ڈائرکٹری برامپٹن کے عمر رسیدہ شہریوں کی سماجی شرکت کی حوصلہ افزائی کرنے، سماجی تنہائی کی شناخت  

عمر کی مناسبت سے دوستانہ   ہم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے، اس میں برامپٹن کیکرنے اور معلومات اور مواصالت کے لیے وسائل فرا

 دہ تمام معاونتیں شامل ہیں۔ میں بیان کر حکمت عملی اور ایکشن پالن
 

ڈائریکٹری کو عملی جامہ پہنانے میں مدد کے حصول کے لیے، سٹی آف برامپٹن کو گورنمنٹ آف کینیڈا کے نیو ہورائزنز فار سینئرز  
 ڈالر کی گرانٹ فنڈنگ موصول ہوئی ہے۔  20,575پروگرام کی جانب سے  

 
اور کلیدی کمیونٹی ٹچ پوائنٹس کے بارے میں معلومات تک رسائی میں آسانی  نئی سینئرز ریسورس ڈائرکٹری دستیاب شدہ سپورٹ سروسز 

وباء سے بحالی کی جانب سفر کے دوران برامپٹن کے بزرگ افراد کے لیے روابط اور  19-پیدا کرے گی اور ہماری کمیونٹی کے کووڈ
 سماجی طور پر مصروف رہنے کے مواقع کو دوبارہ تعمیر کرنے میں مدد ملے گی۔ 

 

 مالحظہ کریں۔   brampton.ca/agefriendly ینئرز ریسورس ڈائریکٹری کے بارے میں مزید معلومات کے لیےس

پر  agefriendly@brampton.caڈائرکٹری میں پائی جانے والی کسی بھی معلومات کے لیے متبادل فارمیٹ کے خواہشمند افراد 

 ای میل بھیج سکتے ہیں۔

 اقتباسات
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ہو   66,000تک یہ تعداد بڑھ کر   2016لوگ موجود تھے۔  34,000یباً سال اور اس سے زیادہ عمر کے تقر  65میں، برامپٹن میں  2006"
 گئی تھی۔ برامپٹن میں ہمارے انتہائی قابل قدر بزرگ افراد موجود ہیں جن کی شاندار خدمات کی مدد سے ہمارے شہر کو تقویت ملتی ہے۔ سٹی

ہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ بزرگ افراد کی نئی ریسورس آف برامپٹن کمیونٹی کے ساتھ منسلک ہونے اور اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو ب
 ڈائرکٹری ایسے ٹُولز فراہم کرے گی جو ہماری عمر رسیدہ آبادی کو اہم روابط بنانے اور ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے درکار ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ایک ایسا شہر ہے جہاں بزرگوں کی قدر کی جاتی ہے، ان کی حمایت کی جاتی ہے اور  "برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے؛ یہ  
وہ کمیونٹی میں ایک فعال کردار ادا کرتے ہیں۔ انہیں اپنی کمیونٹی میں زیادہ مصروفیت مہیا کرنے کے ذریعے، ہم نے اپنے بزرگوں کو 

کی نئی ریسورس ڈائرکٹری بنائی ہے کیونکہ ہم ہر ایک کے لیے برامپٹن سے متعلق مخصوص معلومات فراہم کرنے کے لیے بزرگ افراد 
 "برامپٹن کو رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنانا جاری رکھے ہوئے ہیں۔

 ؛ چیئر، پالننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن 4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز   -

فیصد اضافہ ہوا اور یہ اضافہ ابھی تک جاری ہے۔ سٹی آف برامپٹن کو   196کے درمیان، برامپٹن کی بزرگ آبادی میں   2016اور   2006"
عمر کے لحاظ سے ایک دوستانہ شہر بنانے اور ایسے آالت اور وسائل فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے جو ہماری عمر رسیدہ آبادی کو اپنی  

 "ے لیے درکار ہیں۔زندگی کے اگلے سالوں میں ترقی ک

 پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -

  

 

-30- 

ہمارے   ۔ 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  
الوجی اور ماحولیاتی جدت میں  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 ہم ٹیکن 

ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔  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۔  w.brampton.caww پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک، ٹوئٹرہمارے ساتھ 

 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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