
 

 

 

12 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਟ੍ਟਰਪਲ ‘ਏ’ (Triple ‘A’) ਕਰੈਟ੍ਿਟ ਰਟੇ੍ਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਮਜ਼ਬਤੂ’ ਟ੍ਰਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਕਾਇਮ ਰੱਟ੍ਿਆ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ:  ਸਟੈਂਿਰਿ ਐਿਂ ਪੂਅਰਸ (Standard & Poor’s) (ਐਸ. ਐਿਂ ਪੀ.) (S&P) ਨੇ ਅੱਜ ਟ੍ਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੀ ਟ੍ਟਰਪਲ ‘ਏ’ 

(ਏ.ਏ.ਏ.) ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਰੀ ਤਸਰੀਕ ਕੀਤੀ। ਕਰੈਟ੍ਿਟ ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਰ ੇਨਾਲ, ਐਸ. ਐਿਂ ਪੀ. ਨੇ ਟ੍ਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਟ੍ਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਟ੍ਟਰਪਲ ‘ਏ’ (‘A’) ਉੱਚਤਮ ਕਰੈਟ੍ਿਟ ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਹੈ, ਟ੍ਜਸਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਟ੍ਮਊਟ੍ਨਟ੍ਸਪਟ੍ਲਟੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਿਰਿ ਐਿਂ ਪੂਅਰਸ (ਐਸ. ਐਿਂ ਪੀ.) ਰੇ 
ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਟ੍ਸਟੀ ਰ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਟ੍ ੱਤੀ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਨੂਿੰ  ਰਰਸਾਉਂਰੀ ਹੈ। 
 

ਸੁਰਿੀਆ ਂ

ਐਸ. ਐਿਂ ਪੀ. ਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਟ੍ਟਿੰ ਗ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਟ੍ਰਤ ਹੁਿੰ ਰੀ ਹੈ, ਟ੍ਜਹਨਾਂ ਟ੍ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਮਜ਼ਬੂਤ ਟ੍ ੱਤੀ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਪੱਧਤੀਆਂ: ਟ੍ਨਯਿੰਤਰਣ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਟ੍ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਪਾਰਰਰਸ਼ਕਤਾ, ਪਹੁਿੰਚ ਟ੍ ੱਚ ਆਸਾਨ ਪਰਗਟਾ ੇ ‘ਤੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਧਆਨ ਕੇਂਰਟ੍ਰਤ ਕਰਨਾ। 

 ਅਸਧਾਰਨ ਨਕਰੀ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੰਚਾਲਨ ਬਕਾਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਕਰੀ ਰੇ ਪਰ ਾਹ ਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾ ਸਿੰਕੇਤ ਟ੍ਰਿੰ ਰੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ ਸੇ ਾ 
ਸਬਿੰ ਧੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਕਤੇ  ੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਹਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ  ੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ।  

 ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ  ਿੰ ਨ-ਸੁ ਿੰ ਨਾ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਚਿੰਗੀਆਂ ਸਮਾਟ੍ਜਕ-ਆਰਟ੍ਥਕ ਅਤੇ 
ਜਨ ਅਿੰ ਕੜੇ ਸਬਿੰ ਧੀ ਟ੍ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰਾ ਉਠਾਉਂਰਾ ਹੈ। 

 

ਹ ਾਲਾ 

“ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ  ਧੀਆ ਟ੍ਮਊਟ੍ਨਟ੍ਸਪਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟ੍ਸਟੀ  ੱਲੋਂ ਟ੍ਨ ਾਸੀਆਂ ਰੇ ਪਰਤੀ ਜ ਾਬਰੇਹੀ ‘ਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਧਆਨ ਕੇਂਰਟ੍ਰਤ ਕਰਨ ਨੂਿੰ  
ਰਰਸਾਉਂਰੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਿੇ ਿਾਉਨਟਾਉਨ (Downtown) ਟ੍ ੱਚ ਪਟ੍ਰ ਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ  ੀ ਅੱਗੇ, 2040 ਟ੍ਰਰਸ਼ਟੀਕੋਣ (2040 

Vision) ਟ੍ ੱਚ  ਰਣਨ ਕੀਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮਲ, ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਾ ਟ੍ਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਟ੍ ੱਚ ਅੱਗੇ 
 ਧਣ ਰੀ ਚਿੰਗੀ ਸਟ੍ਥਤੀ ਟ੍ ੱਚ ਹੈ।” 
-          ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਟ੍ਲਿੰ ਿਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 
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ਬਰੈਂਪਟਨ  ੱਿਾ ਸਚੋ ਟ੍ਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੇ ਨਾਲ ਭਟ੍ ੱਿ ਲਈ ਟ੍ਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਰ ੇਹਾਂ ਟ੍ਕ ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਟ੍ ੱਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਟ੍ ਟ੍ ਧਤਾ ਸਾਨੂਿੰ   ੱਿਰਾ 
ਬਣਾਉਂਰੇ ਹਨ। ਟ੍ਨ ੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਟ੍ਹਤ ਕਰਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ ਸ਼ -ਟ੍ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਅੱਗੇ  ਧਾਉਂਰੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਿਾ ਰੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਰੇ ਕੇਂਰਰ ਟ੍ ੱਚ ਸਟ੍ਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਟ੍ਹਰੀ ਕੇਂਰਰਾਂ ਰਾ ਟ੍ਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਰਾ ਕਰਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਟ੍ਹਣ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਟ੍ ੱਚ ਮਾਣ ਭਰਰੇ ਹਨ। ਅਟ੍ਜਹਾ ਜੁਟ੍ੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਟ੍ਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਅੱਗੇ ਟ੍ਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank


 

 

 

 
 
 
  

ਮੀਿੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਟ੍ਿਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ  

ਟ੍ਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca   
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