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 نسل جنرل کی برامپٹن کے بلدیاتی اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکتویو ایس کے ک

 
میئر لنڈا جیفری برامپٹن میں ( نے گزشتہ روز Mr. Juan Alsaceنسل جنرل مسٹر وان الساسے )وبرامپٹن اونٹاریو: یونائیٹڈ سٹیٹس کے ک

(Mayor Linda Jeffrey اور ) دیگر بلدیاتی رہنماؤں کے ساتھ برامپٹن اور یو ایس کے درمیان تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے اور وسعت

 دینے کے بارے میں ایک گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔

 

( کے advanced manufacturing( اور ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ )human and health sciencesگفتگو میں ہیومن اینڈ ہیلتھ سائینسز )

شعبوں میں طویل مدتی اور کلیدی اشتراک کے مواقع سے لے کر تعلقات کو گہرا کرنے اور برامپٹن کی مضبوط مقامی معیشت اور 

( تک کے موضوعات کا Canada-U.S. trade corridorیو ایس تجارتی راہداری )-انفراسٹرکچر سے متعلق مواقع کے ساتھ ساتھ کینیڈا

 ا گیا۔احاطہ کی

 

برامپٹن اور یو ایس کے درمیان ایک طویل عرصے سے کاروباری اور تجارتی تعلقات ہیں جو کہ آج بھی چل رہے ہیں۔ ان تعلقات اور ان کے 

ساتھ کاروبار کے ہم آہنگ طریقوں اور جغرافیائی طور پر نزدیک ہونے کی وجہ سے عالمی اقتصادی ترقی کے لیے برامپٹن اور برامپٹن کے 

 ( کا درجہ حاصل ہے۔strategic marketکاروباروں کو فروغ دینے کے لیے یونائیٹڈ سٹیٹس کو واضح طور پر ایک سٹریٹیجک مارکیٹ )

 

 اقتباسات

 
یہ ایک ایسا شہر ہے جس نے تنوع کے ساتھ ساتھ یو ایس کی متعدد کمپنیوں کے  –"مجھے برامپٹن میں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے 

کے لیے مواقع کے حوالے سے ایک مثال قائم کی ہے۔ آپس میں ہونے والی بات چیت جیسا کہ سٹی آف برامپٹن  کرنے حاصلار کاروبلیے 

(City of Brampton( کی میئر لنڈا جیفری )Linda Jeffrey کی قیادت میں بلدیاتی اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی گول میز )

یس اور کینیڈا کے درمیان غیر معمولی تعلقات، برامٹن جیسے شہروں کی طرف سے یونائیٹڈ سٹیٹس اور کینیڈا کانفرنس کے ذریعے ہمیں یو ا

کے درمیان ایک متحرک معیشت میں ادا کیے گئے اہم کردار اور ہماری معیشت اور ہمارے معاشروں میں ترقی کو فروغ دینے کے طریقوں 

 موقع ملتا ہے۔"کے بارے میں ایک دوسرے کے خیاالت جاننے کا 

 (Juan Alsaceیونائیٹڈ سٹیٹس کے کونسل جنرل وان الساسے ) -

 

 human and health"برامپٹن کئی شعبوں میں خاطرخواہ ترقی کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے اور خصوصاً ہم نے ہیومن اور ہیلتھ سائینسز )

sciences مددگار ثابت ہو کی ہے۔ گول میز کانفرنسز اور اس قسم کے دوسرے مواقع بہت ترقی ( کے شعبوں میں غیر معمولی رفتار سے

اور یہ وہ شہر ہے جس نے اپنی توجہ وسیع  ہیںموجود کے مواقع اور ان سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ برامپٹن میں کاروبار  رہے ہیں

 مضبوط مقامی معیشت کو فروغ ملتا ہے۔ البنیاد کاروباری اشتراک اور تعلقات پر رکھی ہے جس سے ایک صحت مند اور

 

 ( Linda Jeffrey) کی میئر لنڈا جیفری( City of Brampton) سٹی آف برامپٹن -

 

 

 گول میز کانفرنس کے شرکاء

 

  ( ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے کونسل جنرل وان الساسےJuan Alsace) 

 ( سٹی آف برامپٹنCity of Brampton( کی میئر لنڈا جیفری )Linda Jeffrey) 

 ( جیف بومینJeff Bowman( سٹی کاؤنسلر اور برامپٹن اکنامک ڈویلپمنٹ کمیٹی ،)Brampton 

Economic Development Committeeکے سربراہ ) 

 ( ڈگ ولنزDoug Whillans( سٹی کاؤنسلر اور برامپٹن اکنامک ڈویلپمنٹ کمیٹی ،)Brampton 

Economic Development Committeeئب سربراہ( کے نا 



 

 

 ( مارٹن میڈیروسMartin Medeirosریجنل کاؤنسلر ،) 

 ( بدر شمیمBadar Shamim برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کے سربراہ اور گول میز کے ماڈریٹر ،)

(moderator) 

 برامپٹن کے کاروباروں اور تنظیموں کے نمایندگان 

 

 برامپٹن اور یو ایس کے درمیان معاشی تعلقات کی اہم خصوصیات

 

 ملکوں کو برامدات  90کمپنیاں دنیا کے  700مپٹن سے تقریباً برا

 فیصد کمپنیاں یو ایس کو بھیجتی ہیں جو کہ برامدات کے لحاظ سے بہترین ملک متصور ہوتا ہے۔ 74بھیجتی ہیں اور ان میں سے 

 2015 ( کے روزگار کے جائزےEmployment Census کے )

 کہ کہ ان کا ایک صدر دفتر یو ایس میں ہے۔ کمپنیوں نے یہ بتایا 158مطابق برامپٹن کی 

 2015  ًملین کے  1.2میں برامپٹن کو براہ راست ہونے والے تقریبا

 امریکی فلم اور ٹیلیوژن کی پروڈکشن کی وجہ سے تھا۔معاشی فائدے کا زیادہ تر حصہ 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی ( 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 ) 89ہیں جو 

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

پر  www.brampton.caکا حصہ 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
 (Madina Turdieva)میڈینا ٹریڈیوا 

 سپیشلسٹمیڈیا 

 یو ایس کونسلیٹ جنرل ٹورنٹو

 TurdievaM@state.gov | 220ایکسٹنن  416.595.1700

 

 

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

