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 خوشی کا اظہارسٹی کی طرف سے طویل مدت سے چلنے والے کاروباروں کے لیے 

 برامپٹن اونٹاریو: برامپٹن کاروباری سرگرمیوں کا ایک جیتا جاگتا مرکز جہاں نیشنل کارپوریٹ ہیڈ کوارٹرز سے لے کر چھوٹے اور درمیانے

سے زیادہ کاروبار چل رہے ہیں۔ ان میں سے ہر کاروبار برامپٹن کی معیشت میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے اور  8,600درجے کے 

( کی طرف سے ان دیرینہ کاروباروں کی خدمات کا اعتراف کر کے ان کی عزت افزائی کی جا رہی City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

 ہے۔

سے زیادہ  100اور  100، 75، 50، 25( کے ذریعے Brampton Business Milestone programوگرام )برامپٹن بزنس مائیل سٹون پر

سالوں سے چلنے والے کاروباروں کی نشان دہی کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سامنے آنے والے کاروباروں کے مالکان کو سٹی 

سات بجے سے دس بجے تک ایک خصوصی تقریب میں سٹی ہال  کو صبح ساڑھے 2016ستمبر  29( میں جمعرات City Hallہال )

 ( میں مدعو کیا جا رہا ہے۔City Hall Conservatoryکنزرویٹری )

کاروباروں کی خدمات کو سراہا گیا تھا۔  28( میں ایک تقریب میں کیا گیا تھا جس میں City Hallمیں سٹی ہال ) 2015اس پروگرام کا آغاذ 

ہارمزورتھ ( کی طرف سے ایک فریم شدہ سرٹیفیکیٹ کی وصولی تھی جس میں Jim Harmsworthورتھ )اس کی خاص بات جم ہارمز

( کی، جو کہ ڈاؤن ٹاؤن کا ایک مشہور کاروبار اور شہر کے اندر ایک تاریخی Harmsworth Decorating Centreڈیکوریٹنگ سنٹر )

 سراہا گیا تھاسالہ کاروباری خدمات کو  125حیثیت رکھتا ہے، 

 Virtual Wall of) ورچوئل وال آف فیممیں اس پروگرام میں آنے والے تمام کاروباروں کی خدمات کا اعتراف برامپٹن کی نئی  2015

Fameمیں کیا گیا ہے جس کو ہر سال اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا۔ ) 

ہے تو براہ مہربانی  سے زیادہ سالوں سے چل رہا 100یا  100، 75، 50، 25سے ہے جو کاروبار اگر آپ کا تعلق برامپٹن کے کسی ایسے 

edo@brampton.ca ۔سے رابطہ کریں 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

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

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

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 

 

 

 

 

 

 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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