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 کریڈٹ ریٹنگ اور ایک 'مستحکم' ظاہری حالت برقرار رکھی( ’Triple ‘A)( نے ٹرپل 'اے' Bramptonبرامپٹن )

 
 Triple)( کی ٹرپل اے City of Bramptonآج سٹی آف برامپٹن )( نے S&P) (Standard & Poor’sسٹینڈرڈ اینڈ پورز )  :آن ،برامپٹن

A )ایس اینڈ پی کریڈٹ ریٹنگ کے ساتھ، ریٹنگ کی توثیق کی ہے۔ (S&P )( نے سٹی آف برامپٹنCity of Brampton کے لیے ایک )

ے جو کسی بلدیہ کو موصول ہو سکتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریڈٹ ریٹنگ ہ( ’Triple ‘A)ہے۔ ٹرپل 'اے'  بتائی'مستحکم' ظاہری حالت بھی 

 معاشی بنیادوں کی عکاسی کرتی ہے۔( کے مطابق، ریٹنگ شہر کے ٹھوس S&P) (Standard & Poor’sاور سٹینڈرڈ اینڈ پورز )

 
 ہے، بشمول: بنیاد پر دی جاتیکے مطابق، یہ ریٹنگ کئی عناصر کی ( S&P) ایس اینڈ پی

 

 :بجٹ پر کارکردگی ( برامپٹنBramptonنے معاشی طور پر مضبوط انتظام کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے پاس مع ) اشی پالیسیوں کا

 ہے اور ساالنہ معاشی اسٹیٹمنٹس کا آڈٹ کیا جاتا ہے اور ترمیم کی جاتی ہے۔موجود سیٹ  قویایک 

 :غیر معمولی سیالیت ( برامپٹنBrampton )  کی شاندار اہلیت کی جانب اشارہ  کے انتظامات چالنے کے قوی توازن، نقدی کے بہاو

 کرتے ہیں۔

 :مضبوط معیشت ( یہ برامپٹنBrampton کے مسابقتی ٹیکس ریٹس، بڑی مارکیٹوں کے قریب ہونے اور نقل و حمل کے وسیع )

 نیٹ ورک کے نتیجے میں اچھی طرح متنوع اور مضبوط ہے۔

 
عمل  پرکے نظاموں  نظم و نسقمعاشی  اپنے( نے City of Bramptonٹن )( کا کہنا تھا، "سٹی آف برامپLinda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

رینکنگ برامپٹن کو ایک اچھی بلدیاتی ( ’Triple ‘A)کے لیے پچھلے دو سالوں میں بڑے قدم اٹھائے ہیں۔  یہ ٹرپل 'اے'  بنانےکو بہتر  رآمدد

ے ی ہمارے مسلسل کوششوں کاور اپنے شہر کے مستقبل میں اپنی سرمایہ کاری کو زیادہ سے زیادہ کرنے ک ہیں حکومت کی مثال بنانے

 ۔"عکاس ہیں
 

سٹی آف  ن( کا آج کا اعالStandard & Poor’sسر نے کہا، "سٹینڈرڈ اینڈ پورز )ی، چیف ایڈمنسٹریٹو آف(Harry Schlangeہیری شیلنگ )

کر کام کرنے کے مضبوط احساس کی عکاسی کرتا ہے۔ مضبوط معاشی انتظام کے ایک فریم جل مل ( میں City of Bramptonبرامپٹن )

( بنانے کے Bramptonورک کے اندر کام کرتے ہوئے، ہم ایک ساتھ مل کر اپنے کاموں کو جدید بنانے اور مستقبل کے لیے تیار برامپٹن )

 لیے پرعزم ہیں۔

 
کے پاس ایک  اتی محکموںبلدی 18، عالمی طور پر صرف کر ( کو چھوڑUnited States of Americaریاست ہائے متحدہ امریکہ )

میں  ات( بلدیCanadian( ان چھ کینیڈین )Bramptonہے اور برامپٹن ) موجود رینکنگ( ’Triple ‘A)ٹرپل 'اے'  (S&P) ایس اینڈ پی
( کریڈٹ ریٹنگز اور معاشی مارکیٹ کی Standard & Poor’sہے۔ سٹینڈرڈ اینڈ پورز ) موجود سے ایک ہے جن کے پاس یہ ریٹنگ

 انٹیلیجنس کی فراہمی میں ایک عالمی لیڈر ہے۔ 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalکا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton
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