
 

 

    برائے فوری اجراء
   

AMO 2022   کی ساالنہ جنرل میٹنگ اور کانفرنس میں سٹی آف برامپٹن کی شرکت: جس میں سٹی اچھی
 ٹرانسپورٹیشن، بہتر صحت اور خوشحال مستقبل کے حصول کی وکالت کرے گا

 

( AMOایسوسی ایشن آف میونسپلٹیز )  2022اگست تک سٹی آف برامپٹن کا ایک وفد   17تا   14مورخہ   – (2022اگست   12برامپٹن، آن )
کی ساالنہ جنرل میٹنگ اور کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ میئر پیٹرک براؤن کی قیادت میں، کونسل کے اراکین اور سٹی کے افسران  

وزراء، حکام اور اہم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت  برامپٹن کے لیے انتہائی اہم مسائل پر صوبے بھر سے شریک ہونے والے حکومتی
 کریں گے۔

  
کی وبائی مرض سے نکل کر بحالی کی جانب گامزن ہے اور برامپٹن کو ایک بہتر اور مضبوط شہر بنانے کے لیے  19-چونکہ سٹی کووڈ

حال کمیونٹی کی تعمیر کو یقینی بنانے کی جانب  کام کر رہا ہے، لٰہذا یہ اپنی ترجیحات کے ذریعے ایک صحت مندانہ، ترقی یافتہ اور خوش
  آگے بڑھے گا۔ ان میں درج ذیل شامل ہیٖں:

موجودہ سروس کو برقرار رکھتے ہوئے، اسٹریٹجک گرین انفراسٹرکچر پروجیکٹس  - کرنا  نقل و حمل کے بہتر ذرائع کی تعمیر •
 ینا۔ میں سرمایہ کاری اور نقل و حمل کی شاندار عوامی سہولیات کو وسعت د

کمیونٹی کی موجودہ اور بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے برامپٹن کی صحت   – صحت کی دیکھ بھال کو بہتر بنانا •
 کی دیکھ بھال کے فرق کو ختم کرنے کے لیے فوری فنڈنگ حاصل کرنا۔

شہر کی اختراعات اور ٹیکنالوجی کی تبدیلی کی حمایت کرنا، اعلٰی درجے کی سرمایہ کاری کو اپنی   – معیشت کو مضبوط بنانا •
 راغب کرنا، بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو تیز کرنا اور عوامی شمولیت کو یقینی بنانا۔  جانب

آب و ہوا کے اقدامات کی پیشگی ترجیحات، بشمول ٹرانزٹ اور   - اور ماحولیاتی استحکام کا مظاہرہ کرنا النا آب و ہوا میں بہتری  •
اخراج کو کم کرنا، توانائی کی زیادہ مٔوثر کارکردگی پر توجہ   فعال نقل و حمل کے مواقع کو فروغ دینا، گرین ہاؤس گیسوں کے

 مرکوز کرنا اور قدرتی مقامات اور شہر میں درختوں کی تعداد میں اضافہ کرنا۔ 
رہائشیوں کے لیے رہائشوں کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے رہائشوں کے مسائل سے  - رہائش کے مزید انتخاب فراہم کرنا •

ٹنا، رہائشوں کے مزید انتخاب پیش کر کے رہائشوں کو سستا کرنے کی کوشش کرنا اور درست قسم کی رہائش  جامع انداز میں نم
 کی فراہمی کی ترغیب دینا۔ 

 کلک کریں۔   یہاں سٹی کی کلیدی ترجیحات کے بارے میں مزید جاننے  کے لیے

 اقتباسات 

کی  19-سب سے بڑے شہروں میں سے سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے واال شہر ہے اور چونکہ ہم کوویڈ 25"برامپٹن کینیڈا کے 
وبائی بیماری سے سیکھے گئے اسباق پر عمل درآمد جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ہم حکومت کی دیگر سطحوں کے ساتھ 

مضبوط اور مٔوثر شراکت داری قائم کرنے کے لیے پُرعزم ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم ایک ترقی یافتہ اور خوشحال کمیونٹی کی 
مزن ہیں۔ میں کونسل کی اس مدت کے دوران صوبے کی جانب سے ہمیں فراہم کیے جانے والے تعاون اور ہمارے شہر تعمیر کی جانب گا

کو بہتر بنانے کے لیے ان کے عزم کے لیے شکر گزار ہوں۔ میں برامپٹن کی بے پناہ صالحیتوں کو محسوس کرنے کے لیے ان کے اور 
 منتظر ہوں۔"  تمام شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھنے کا

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"سٹی آف برامپٹن کا عملہ کونسل کی مدت کی ترجیحات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مکمل طو پر پُرعزم ہے: برامپٹن ایک اچھی طرح 
پنے حکومتی شراکت داروں کے ساتھ سے چالیا جانے واال شہر ہے اور ہم اپنے شہر کے لے مفید مواقع پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اور ا

مل کر ایسے منصوبوں اور اقدامات کو آگے بڑھانے کے لیے پُرعزم ہیں جو ہمارے رہائشیوں کے لیے نہایت اہم ہیں۔ صوبہ اونٹاریو کے 
ن اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو کام ہم جاری رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے شہر کے مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ ہم کانفرنس کے دورا

  ساتھ مصروف عمل ہونے اور اپنی کمیونٹی کے لیے اہم ترجیحات پر تبادلہ خیال کرنے کے منتظر ہیں۔"

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

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

 

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔  75,000لوگوں اور   700,000ینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن  ک
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 ٹیکنالوجی

،  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 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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