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 ( پر عوام کی رائے مطلوب ہےCode of Conduct) کردارکاؤنسل کے لیے نظر ثانی شدہ ضابطہ 
 

( کا Code of Conduct) کردار( کے ارکان کے لیے نظر ثانی شدہ ضابطہ Brampton Councilن، اونٹاریو: برامپٹن کاؤنسل )برامپٹ

 Cityجنوری تک دے سکتے ہیں جن پر سٹی کاؤنسل ) 66دستیاب ہے۔ آپ لوگ اپنی آراء  آن الئنمسودہ عوام کے جائزے اور آراء کے لیے 

Council جنوری کے اجالس میں غور کیا جائے گا۔ 62( کے 

 

کوڈ آف کنڈکٹ میں ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جو کاؤنسل کے ارکان کو اپنے فرائض غیر جانبداری اور ایمانداری سے سرانجام دینے میں 

میں ان کی ذمہ داری کی اہمیت کا  ان کی راہنمائی کرتے ہیں اور ان کو سٹی کی طرف سے تفویض کردہ وسائل کے استعمال کے بارے

 احساس دالتے ہیں۔

 

یہ ضابطہ مختلف معامالت اور مسائل کا احاطہ کرتا ہے جس میں ارکان کا تحائف اور دوسرے فوائد وصول کرنا؛ کانفیڈینشل مواد کے ساتھ 

 س میں فیللہ کرنا اور دیرر ییزیں شامل ہیں۔پیش آنے کا طریقہ؛ سٹی کے وسائل کا استعمال؛ تجارتی معامالت میں شفافیت؛ کاؤنسل کے اجال

 

( کو پیش کیا گیا Integrity Commissionerکے آخر میں کاؤنسل کی طرف سے انٹیرریٹی کمشنر ) 6102اس نئے کوڈ آف کنڈکٹ کا مسودہ 

 ی مرحلہ ہے۔تھا۔ عوام کی طرف سے اس مسودے کا جائزہ اس نئے کوڈ آف کنڈکٹ کو باقاعدہ حییثیت دینے کے عمل کا آخر

 

پر رابطہ کیا جا سکتا  peter.fay@brampton.ca( سے City Clerkاس نئے ضابطے کے متعلق سواالت اور آراء کے لیے سٹی کلرک )

 ہے۔

 

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  612پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 82ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  6112جس کا  (Brampton Civic Hospital)ظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے ن

پر  www.brampton.caکا حلہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillڈل ) نیٹلی سٹاگ

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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