جم كريگيانس ٹورنٹو سٹی کونسلر ،وارڈ  ،43سکاربورو-اگنكورٹ کے 2018
ميونسپل انتخابات کے لئے اميدوار ہيں
معزز جم كريگيانس  27اکتوبر  2014کو ٹورنٹو سٹی کونسل کے لئے منتخب کيا
جاتا ہے
کے لئے مقرر کيا گيا ہے کوروس مسٹر
ٹريگوننل نامزد پينل ،چيئر؛ •
معياری کميٹی کے الئسنسنگ اور ذيلی کور؛ •
سکروبرو سوسائٹی کونسل کے نائب صدر؛ مزيد •
ٹورنٹو شہر کے نئے آنے والے نئے وکالء؛ •
:وہ يہاں بھی بولتا ہے
گورنروں کی نمائش کی جگہ بورڈ؛ •
ہاربر فرنٹ سينٹر بورڈ آف ڈائريکٹرز؛ •
فرانسيسی ميونسپل اونٹاريو جوٹاو  /نگرپالك اونٹاريو فرانکو فون جوٹاو؛ •
سکروبرو سوسائٹی پينل؛ مزيد •
سکروبورو ہسپتال سوسائٹی اور مريض مشاورتی کونسل
مسٹر کرگرانس سکروبرو  -اگنچٹ کی سابق پارليمنٹ کا رکن تھے .وہ
سکاربورو-اگنكورٹ کی عوامی کے لئے ايک مؤثر آواز تھے اور بڑی سياسی
تجربے اور عوامی خدمت کا ايک ثابت شدہ ريکارڈ ہے
مسٹر كرگيانس جنات کے مقدمات کے لئے لبرل پارٹی تنقيد ہے اور ثقافتی بھی
لبرل پارٹی ناقد ہے ،معاشرے کے لئے ذمہ دار ہے .انہوں نے انسانی وسائل اور
مہارت کی ترقی کے پارليمانی سيکريٹری کے عہدے پر کام کيا ہے .اس تقرری
سے پہلے ،وہ نقل و حمل پارليمانی سيکرٹری کے طور پر ،نقل و حمل اور
ماحول پر خاص زور کے ساتھ خدمت کی ہے

اپنی مدت کے دوران ،مسٹر كرگيانس نے اپنے ساتھيوں کے ساتھ مرکزی مستقل
حکومت اور ميونسپل کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے رکھے ہے .ان کے ساتھ مل
کر معاشرے کے اہم مسائل پر کام شدہ ہے جس تنصيب ،قانون الگو ايجنسی اور
مختلف حکومت کے محکمہ کے ساتھ ،معاشرے کی حفاظت کے لئے اور
سکاربورو-اگنكورٹ باشندوں کی حفاظت کے لئے مراجنا (گنجہ) مصنوعات
گھروں ميں ٹاسک فورس کے ساتھ انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش
کی ہے
جب ٹورنٹو اور کينيڈا ميں وبا پہلی تھی ،سکاربورو گرچہ ہسپتال کا مرکز بنا تھا.
اپنے ساتھيوں کے ساتھ اوٹاوا ميں کام کرتے ہوئے جم نے متاثر لوگوں کا
روزگار بما کے ذريعے تنخواہ کی مسئلہ کے لئے آگے رہ کر کام کرتا ہے .يہ
آلہ مقامی محاذ کے عملے کے لئے صحت کی ديکھ بھال کی خدمات کو بڑھانے
.کے لۓ اليا گيا تھا
ٹورنٹو شہر ميں سکاربورو-اگنكورٹ کے وارڈ  43ايک نسلی طور پر متنوع
پڑوس شامل ہے .مسٹر كرگيانس نے يقينی شدہ ہے ٹورنٹو ،ہر طور پر
سکاربورو-اگنكورٹ نئے لوگوں ذرراتو کی ديکھ بھال کے لئے تلفی کی خدمات
کے لئے فنڈز ملے
جم كرگيانس وارڈ  ،43سکاربورو-اگنكورٹ کے رہائشی ہے ،جوکہ ٹورنٹو شہر
ميں ايک نسلی طور پر متنوع پڑوس شامل ہے .انہوں نے انسانی حقوق کے
تحفظ کے سلسلے ميں بہت سے کثير الثقافتی کميونٹيز کے کينيڈا تارکين وطن
کے ساتھ کام کيا ہے ،اور ساتھ ہی کام جاری رکھيں گے؛ ملک کی تعمير کے
لئے اقتصادی استحکام اور سماجی انصاف کے مسائل ،سماجی انصاف کے
مسائل انہونے کينيڈا تارکين وطن اور کينيڈا کی حکومت کے ساتھ قدرتی اور
انسان ساختہ آفات کے متاثرين کی مدد کے لئے انسانی امداد کو محفوظ رکھنے
ميں مدد کرنے کے لئے کام کيا ہے
بہت سے کميونٹيوں کے ساتھ ان کے کام کے لئے ،جم کو تسليم کيا گيا ہے ،جس
:ميں انہيں معزز کيا جا رہا ہے
آرمينيا جمہوريہ کی حکومت سے آرمينيا قتل عام کی بين االقوامی اعتراف ميں
ان کے کافی ان پٹ کے لئے 'مكھتر گوش ميڈل' ليا ہے

سال  2012ميں صدر انتخابات کے معائنے کے لئے پہلے کينيڈين کے طور پر
ناگورنو-كرباك جمہوريہ حکومت سے ' 25سال كرباك موومنٹ 'کا سنہری ميڈل
ليا ہے؛ مزيد
بہت پبلک سروس شراکت کے لئے ھےللےنك جمہوريہ سے 'افسر گولڈ کراس
آف تھے آرڈر آف پھےنكس' تسليم کر ليا ہے
جم ايتھنز ،يونان ميں سال  1955ميں پيدا ہوا تھا .انہوں نے  1966ميں اپنے
خاندان کے ساتھ کينيڈا ميں آباد ہوئے .جم نے سال  1978ميں ٹورنٹو يونيورسٹی
سے صنعتی انجينئرنگ ميں عملی سائنس ميں بچےلر ڈگری ليا ہے .انہوں نے
کينيڈين سکول مينجمنٹ سے بزنس ايڈمنسٹريشن فيلوشپ کو ليا ہے 1988 .ء
ميں ،جم نے اپنے خاندان کے کاروبار ميں کام کيا جب تک کہ وہ پارليمنٹ کے
.رکن منتخب نہيں ہوئے
جم کارگران شادی شدہ ہے اور پانچ بيٹياں اور چار بہو ہيں

