FLEMOفارم
آپ کا پڑوس کا فارم
ٹورانٹو کے شمال مشرق میں فلیمنگن پارک ایریا میں فلیمو فارم ایک آدھ ایکڑ شہری فارم ہے ۔ شہر کی کاشتکاری کی
زمین کی تزئین کے لئے ایک منفرد  Flemoفارم کمیونٹی  -developedاور کمیونٹی کی ملکیت.
فلیمو فارم میں کیا ہوتا ہے ؟
فارم کے ایک آدھے حصے کی دیکھ بھال فوڈ شیئر کے عملے کے ذریعہ کی جاتی ہے  ،جو ہمارے رضاکارانہ
پروگرام کے ذریعہ رہائشیوں کی مدد سے خوراک اگائیں گے اور کٹائی کریں گے۔ ان لوگوں کی کاشت سے پیداوار
ای  Flemingdonپارک کمیونٹی مین تقسیم کیا جائے گا.
فارم کا باقی نصف حصہ مقامی برادری کے 5کاشتکاروں کے لئے پالٹوں کے لئے وقف ہوگا جو مائیکرو فارم کے
کاروبار چالئیں گے۔ اگر آپ کو کاشت کرنا پسند ہے تو  ،آپ اپنی برادری میں تازہ مقامی پیداوار میں حصہ ڈالنا چاہتے
ہیں اور اضافی آمدنی حاصل کرنا چاہتے ہیں  ،براہ کرم کمیونٹی فارمر پروگرام کے حصے کے لئے درخواست دیں۔
باقاعدگی سے چیک کریں -ہمارے ہاں بچوں اور بڑوں دونوں کے لئے باقاعدہ پروگرام  ،ورکشاپ اور ٹور بھی ہوں
گے
فلیمو فارم کون ہے ؟
فلیمو فارم  ،فلیمنگڈن ہیلتھ سینٹر اور فوڈ شیئر ٹورنٹو کے مابین باہمی تعاون کا نتیجہ ہے  ،جس میں سٹی ٹورنٹو ،
ویسٹن فیملی فاؤنڈیشن  ،پارک پیپلز  ،اور لو گرین کی حمایت حاصل ہے۔ اونٹاریو ٹریلئم فاؤنڈیشن نے 2015-2016
میں ابتدائی کمیونٹی کی ہدایت کردہ منصوبہ بندی کے لئے مالی اعانت فراہم کی تھی۔
سٹی ٹورنٹو اور ٹورنٹو اربن گرورز کمیونٹی انگیجمنٹ اینڈ انٹرپرینیوریل ڈویلپمنٹ (سی ای ای ڈی )کے منصوبے پر
پھل اور سبزیوں کی فصلوں کو اگانے کے لئے ہائیڈرو کوریڈورز کے استعمال کے لئے تعاون کر رہے ہیں۔ اس پائلٹ
اقدام کے لئے منتخب کردہ دو سائٹوں میں سے ایک فلیمنگن پارک ہے۔
مقامی عالقے کے ممبروں پر مشتمل ایک اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ فلیمو فارم کو ایک متحرک پائیدار
فارم اور کمیونٹی کی ملکیت والی جگہ کی حیثیت سے تیار کیا جاسکے ۔
اور آپ !آپ بھی فلیمو فارم ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شامل ہونے کا انتظار کررھے ہیں۔
مزید معلومات حاصل کریں
کمیونٹی کے کسان بننے کے لئے درخواست دیں یا  www.flemofarm.caپر رضاکارانہ طور پر سائن اپ کریں
@ FlemoFarmکو فیس بک  ،انسٹاگرام  ،یا ٹویٹر پر فالو کریں ۔
سواالت  ،تبصرے  ،یا خدشات  :کے لیے

flemofarm@gmail.com
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