
 

 

    برائے فوری اجراء
      

 بورڈ میں دوبارہ منتخب کر لیا گیا ہے FCMبرامپٹن کی ریجنل کونسلر رووینا سینٹوس کو  

 
( نے اپنی ساالنہ جنرل میٹنگ میں اعالن کیا ہے کہ FCMفیڈریشن آف کینیڈین میونسپلٹیز ) – (2022جون  7برامپٹن، آن )

تک کی ایک سالہ مدت کے لیے اپنے بورڈ آف  2023تا  2022انہوں نے برامپٹن کی ریجنل کونسلر رووینا سینٹوس کو 
 ڈائریکٹرز کے لیے دوبارہ منتخب کر لیا ہے۔ 

 
FCM  واز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے ممبران کے بعد آج تک کینیڈا کی میونسپل گورنمنٹ کی ایک قومی آ 1901کو

فیصد سے زیادہ آبادی کی   90سے زیادہ میونسپلٹیز شامل ہیں، جو کینیڈا کے تمام باشندوں کی   2,000میں ملک بھر سے 
نعقد کیا جون تک ہائبرڈ فارمیٹ میں م 5تا  2نمائندگی کرتی ہیں۔ فیڈریشن آف کینیڈین میونسپلٹیز کی ساالنہ کانفرنس اور ٹریڈ شو 

بحالی  گیا، جس کا اس سال کا موضوع بحالی کے ایک مضبوط اور جامع عمل میں میونسپلٹیز کے اہم کردار کو تقویت دینا اور 
 مل کر کام کرنا تھا۔ ( (Together for Recover کے عمل میں ایک ساتھ

حکومت سے درج ذیل معامالت کے لیے  اس کانفرنس نے سٹی آف برامپٹن کو کلیدی مسائل پر تبادلہ خیال کرنے اور وفاقی
  سپورٹ اور فنڈنگ کی وکالت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے:

 نقل و حرکت کی بہتر عوامی سہولیات کی تعمیر کا عزم؛  •
 فعال نقل و حرکت کے بنیادی ڈھانچے اور پروگراموں کو نافذ کرنے کے لیے مستحکم فنڈنگ؛ •
 پیدا کرنے اور لچک کو آگے بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری؛ اور،موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ موافقت  •
 اقتصادی ترقی اور بحالی، مالزمتوں اور ترقی کے کاموں میں سرمایہ کاری کرنا۔  •

 ۔ یںپر دستیاب ہ سٹی آف برامپٹن کی ویب سائٹ  سٹی کی وکالت کے بارے میں مزید معلومات
 

 اقتباسات 
 

بورڈ آف ڈائریکٹرز میں خدمات انجام دینا  FCM"ملک بھر کے میونسپل رہنمأوں کی ٹیم کے ساتھ ایک اور مدت کے لیے  
میں، ہم لوگوں کی  زندگیوں میں بہتر تبدیلیاں النے کے لیے شراکت داری کے عمل میں  FCMمیرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ 

 معیشتوں کے تصّورات کو مضبوط کر رہے ہیں اور میں ان کلیدی ترجیحات کی وکالت کرتی رہوں گا جو برامپٹن کے رہائشیوں
بورڈ آف ڈائریکٹرز اس بات کی کھوج جاری رکھے گا کہ ہمارے شہروں اور رہائشیوں کو   FCMکے لیے سب سے اہم ہیں۔ 

ہمارے بحالی کے کاموں میں آگے بڑھنے اور سب کے لیے ماحولیاتی طور پر ایک مستحکم، لچکدار اور بہتر مستقبل کی تعمیر 
 کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔" 

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

بورڈ آف ڈائریکٹرز میں مزید ایک سال کے لیے خدمات  FCM"برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے، میں کونسلر سینٹوس کو  
و آگے بڑھانے انجام دینے کے لیے منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ روینا ہماری کونسل کے کاموں ک

کے لیے اپنی مہم جوئی اور عزم کو جاری رکھیں گی اور اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ برامپٹن اور پیل کے رہائشیوں کی آواز  
 سنی جائے۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
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ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے 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  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ 
 برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا سٹی آف 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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