
 

 

    برائے فوری اجراء
   

تک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں  2024تا  2022کے  AMOبرامپٹن کے ریجنل کونسلر پال ویسینٹے کو 
 منتخب کر لیا گیا ہے

  

( کی ساالنہ جنرل میٹنگ اور کانفرنس میں،  AMOایسوسی ایشن آف میونسپلٹیز ) 2022گذشتہ روز  – (2022  اگست 18برامپٹن، آن )
تک کے لیے ریجنل اور سنگل ٹائر  2024تا  2022بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مدت  AMOبرامپٹن کے ریجنل کونسلر پال ویسینٹے کو 
 کاکس کے ممبر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 

  
AMO   ونسپل حکومتوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ می 444ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جو اونٹاریو کی تقریباً تمامAMO   اونٹاریو میں

مضبوط اور مٔوثر میونسپل حکومتوں کی حمایت کرتا ہے اور اونٹاریو اور کینیڈا کے سیاسی نظام کے ایک اہم اور الزمی جزو کے طور پر 
 میونسپل حکومتوں کی قدر کو فروغ دیتا ہے۔ 

پر اقتصادی بحالی اور خوشحالی، منصوبہ بندی اور ترقی، سستی رہائشوں کی خاص طور  AMOکی مدت کے دوران،   2024سے   2022
فراہمی، بے گھری کے خاتمے، بنیادی ڈھانچے پر سرمایہ کاری، براڈ بینڈ کی توسیع اور عوامی نقل و حمل کی سہلویات سے متعلق  

لیسیوں پر توجہ مرکوز کر رہا ہے جو اونٹاریو میں سماجی بنیادی ڈھانچے اور پا AMOمعامالت پر توجہ مرکوز کرے گا۔ اس کے عالوہ،  
ہر کسی کو اپنی پوری صالحیت حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔ عوامی صحت، کمیونٹی پیرا میڈیسن، طویل مدتی نگہداشت، انسانی  

 شامل ہے۔ کی اّولین ترجیحات میں  AMOخدمات، کمیونٹی کی ذہنی صحت اور نشے کے عالج کی سہولیات میں سرمایہ کاری 
  

 جانیں۔  یہاں  ورچوئل کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ مزید AMO 2022اگست تک    17سے   14سٹی آف برامپٹن نے 
  

 اقتباسات
  

تک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے منتخب   2024تا  2022کے  AMO"برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے، میں کونسلر ویسینٹے کو 
ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اونٹاریو بھر کی میونسپلٹیوں کے ساتھ مضبوط اور مٔوثر شراکت داری ماحولیاتی طور پر قابل استحکام  

ی کے مواقع پیدا کرنے اور معیشتوں کو مضبوط تر بنانے کے لیے وکالت کی کوششوں کو آگے بڑھانے میں مدد کمیونٹیز کی تعمیر، ترق
اراکین کے  AMOفراہم کرے گی۔ ایک مضبوط برامپٹن اور پیل ریجن کے لیے کونسلر ویسینٹے کی وابستگی ہمارے رہائشیوں اور تمام  

 لیے ایک قیمتی اثاثہ ہو گی۔"

 میئر، سٹی آف برامپٹن پیٹرک برأون،  -

بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے اور میں برامپٹن کی وکالت   AMO"مجھے لگاتار دوسری مدت کے لیے 
کرنے اور سٹی اور ریجن کی ترجیحات کو صوبائی سطح پر سامنے النے کے لیے اونٹاریو کی میونسپلٹیز اور اپنی متعلقہ کونسلوں کے 

 اتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہوں۔"س

 ،  سٹی آف برامپٹن5اور   1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  -
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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

،  ٹوئٹرندانہ 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 تاکہ ہم ایک ایسا صحت م
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  ٹاگرام انساور   فیس بک
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 میڈیا کنٹیکٹ 
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 

multiculturalmedia@brampton.ca 
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