
 

 

 
 

    برائے فوری اجراء
   

 کا دوبارہ انعقاد کیا جا رہا ہے  2022پروگرام برائے  Nurturing Neighbourhoodsسٹی کے  

اگست   9پروگرام کا انعقاد مورخہ  Nurturing Neighbourhoodsسٹی آف برامپٹن کے اس مرتبہ  –  (2022اگست   4برامپٹن، آن )
 کو کیا جا رہا ہے۔  2022

 
 Nurturing Neighbourhoods  پروگرام کا مقصد رہائشیوں کو مقامی معامالت کے ساتھ وابستہ کرنا، اپنے پڑوس کے ماحول کو بہتر

بنانے میں ان کے کردار میں اضافہ کرنا اور انہیں وسائل کے ساتھ مربوط کرنا ہے۔ رہائشیوں کے پاس اپنے پڑوس کے بارے میں مزید  
 اننے اور اپنے قیمتی خیاالت کا اظہار کرنے کے درج ذیل تین طریقے موجود ہوتے ہیں:ج

اور ورکشاپس کے پانچ پروگرام ہوں گے جو پورے برامپٹں میں منعقد کیے   چہل قدرمی – کی چہل قدمی پڑوس کے عالقوں  •
سیکشن، کیسل مور اسٹیٹس اور وائلد فیلڈ اور   Gبرامیال  اور وین ِکرک، لنڈے ولیج اور فلیچرز کریک، ,  N/Sجائیں: فلیچرز ِمیڈو 

 شیرڈن۔
 تعارف کروانے کے لیے دس ورچوئل ٹٔور ہوں گے۔ پورے برامپٹن میں پڑوسی عالقوں کے منفرد مقامات کو م -ورچوئل ٹٔور  •
سٹی اس بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ کمیونٹی کا پڑوس کیسا ہے اور یہ کہ رہائشی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے   –نیبرہُڈ سروے  •

 میں حصہ لیں۔  آن الئن سروےمتعامل ہوتے ہیں۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اس 
اس ٹول کی مدد سے رہائشی اپنی پسندیدہ جگہوں، اپنے خدشات اور ایسی تبدیلیوں کو نمایاں کر سکیں گے   –آن الئن میپنگ ٹول  •

 درآمد ہونا دیکھنا چاہتے ہوں۔ جن پر وہ پورے شہر میں عمل 

برامپٹن کے رہائشیوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ بھی انعام جیتنے کے ایک موقع میں حصہ لینے کے لیے اپنے پڑوس کے قابل ذکر 
کریں۔ اس سال  اگست تک اپنے پسندیدہ مقامی مقامات سے آگاہ  14پہلؤوں کو نمایاں کرنے والی کوئی مختصر ویڈیو شیئر کریں! سٹی کو 

پر  www.brampton.ca/communitysafety کے پروگرام میں منتخب ویڈیوز کو نمایاں کیا جائے گا! ویڈیوز کو آن الئن طریقے سے
 شیئر کیا جا سکتا ہے۔ 

والے ایسے مفت معیاری پروگرام فراہم کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، جو  تعاون کنندگان سٹی کی جانب سے پیش کیے جانے
پروگرام کو ایک بار پھر الیکٹرا اور اینبریج گیس کی  Nurturing Neighbourhoodکمیونٹی میں ہر کسی کے لیے قابل رسائی ہیں۔ 

 جانب سے فراخدالنہ تعاون حاصل ہے۔ 

Nurturing Neighbourhoods یں مزید معلومات اور ورچوئل سیر کے لیے پڑوس کے عالقوں کی مکمل فہرست کے لیے  کے بارے م
 .www.brampton.ca/communitysafety مالحظہ کریں۔  

 
 پروگرام  2021

 
گذشتہ سال، برامپٹن کے رہائشیوں کو باہمی طور پر وابستہ رکھنے اور عوام میں ایک کمیونٹی ہونے کا احساس اجاگر کرنے کی حوصلہ  

 Nurturingکے  2021سے زائد رہائشیوں نے  1300مقامی عالقوں  کو شامل کیا تھا۔ جس میں  15افزائی کے لیے سٹی نے برامپٹن کے  
Neighbourhoods 900م میں فعال کردار ادا کر کے اپنی کمیونٹی کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کی۔ سٹی کو اپنے سروے میں پروگرا  

کے نتائج پر  2021سے زائد شعبہ جات کے بارے میں نشاندہی موصول ہوئی۔   450سے زائد جوابات اور آن الئن میپنگ ٹول کے ذریعے 
 www.brampton.ca/communitysafety :مزید کے لیے، مالحظہ کریں

 
 اقتباسات

"برامپٹن کے رہائشی اپنی پڑوس کے عالقے کو فخر سے اپنا گھر کہتے ہیں اور ہمارے شہر کے بارے میں وہ کیا پسند کرتے ہیں اور جو 
کی رائے ہمارے لیے انمول ہے۔ ایک صحت مند اور محفوظ شہر کے طور پر، ہم چاہتے  وہ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ان

ہیں کہ برامپٹن کے تمام باشندے اپنے پڑوس میں خود کو محفوظ محسوس کریں، ان سے تعلق کا احساس ہو اور انہیں اپنی کمیونٹی میں فعال 

https://www.brampton.ca/EN/residents/Community-Safety/Pages/Nurturing-Neighbourhoods-Survey.aspx
http://www.brampton.ca/communitysafety
http://www.brampton.ca/communitysafety
http://www.brampton.ca/communitysafety


 

 

پروگرام میں حصہ   Nurturing Neighborhoodsوں نے ماضی میںطور پر حصہ لینے کے مواقع میسر آئیں۔ ان لوگوں کا شکریہ جنہ
 لیا اور اس حوالے سے ہم مزید جاننے کے لیے اپنے رہائشیوں کے ساتھ دوبارہ مربوط ہونے کے منتظر ہیں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"سٹی آف برامپٹن اپنے شہر کو ایسا بنانے کے لیے پرعزم ہے جسے ہمارے تمام باشندے اپنا گھر کہنے پر فخر محسوس کریں۔ برامپٹن کے 
کے عالقوں کا ذاتی طور پر دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے اور ان سے  Nurturing Neighborhoodsباشندوں کو اس سال کے 

اپنی قیمتی رائے کو ہمارے ساتھ آن الئن طور پر یا ہمارے طے شدہ چہل قدمی کے موقع پر فراہم کریں اور  گزارش کی جاتی ہے کہ وہ 
انعام جیتنے کے موقع کے لیے ایک مختصر ویڈیو میں اپنے پڑوس کے پسندیدہ پہلؤوں کا اشتراک کریں! آپ کی رائے ہمارے نہایت اہم ہے 

 مل کمیونٹیز کی تعمیر میں ہماری مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔"اور آپ ماحولیاتی طور پر مستحکم اور مک

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور   1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

"Nurturing Neighborhoods یں جو کچھ پروگرام برامپٹن کے رہائشیوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے بارے م
بھی پسند کرتے ہوں اس کا اشتراک کریں، سٹی کے آنے والے منصوبوں کے بارے میں جانیں اور مقامی طور پر مثبت تبدیلیوں کی ترغیب 
دیں۔ ہم اپنے تمام باشندوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں میں اس پروگرام میں حصہ لیا اور ہم اس سال کے پروگرام کے 

 عے اپنے رہائشیوں کے ساتھ دوبارہ مربوط ہونے کے منتظر ہیں۔"ذری

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

-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

،  ٹوئٹراکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ 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 ت
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگرام اور   فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 کلچرل میڈیا سٹی آف برامپٹن ملٹی 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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