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 ہوئی ہے ٹرپل 'اے' کریڈٹ ریٹنگ اور 'مستحکم' حالت برقرار رکھی پنینے ا برامپٹن

 S&P کریڈٹ ریٹنگ کے ساتھ  ثیق کی ہے۔ریٹنگ کی تو 'اے'( نے آج سٹی آف برامپٹن کی ٹرپل S&Pرز )و  سٹینڈرڈ اینڈ پ   –برامپٹن، آن 
ٹرپل 'اے' وہ زیادہ سے زیادہ کریڈٹ ریٹنگ ہے جو کسی  نے سٹی آف برامپٹن کے لیے ایک 'مستحکم' ظاہری حالت بھی جاری کی ہے۔

ٹھوس  ےی جانب سے کیے جانے والریٹنگ شہر کیہ  بقکے مطا (S&P)رز و  ڈ پ  بلدیہ کو موصول ہو سکتی ہے اور سٹینڈرڈ اینبھی 
 کی عکاسی کرتی ہے۔ اتاقتصادی انتظام

 سرخیاں

S&P ہے، بشمول:عطا کی جاتی یہ ریٹنگ کئی عناصر کی وجہ سے  کے مطابق 

 کنٹرول سسٹمز کو بہتر بنانے اور شفاف اور آسانی سے قابل رسائی معلومات پر  :ملمضبوط طرز ع اتصادی نظم و ضبط کاق
 ۔توجہ برقرار رکھنا

  نقطے کو متوازن کرتا ہے، جو مرکزی برامپٹن کا مضبوط طریقہ کار نقدی کے بہاو  کی زبردست گنجائش پر  سیالیت:غیر معمولی
 قرض کی سروس کے تقاضوں سے بہت زیادہ اور دیگر شہروں سے بہت طاقتور ہے۔

 :صادی اور شماریاتی برامپٹن کو ایک بہت مضبوط اور اچھے تنوع کی حامل معیشت اور اچھی سماجی و اقت مضبوط معیشت
 خصوصیات کا فائدہ حاصل ہے۔

 اقتباس

برامپٹن اپنے  شہر کی مسلسل توجہ کی عکاسی کرتی ہے۔مبنی "یہ مضبوط ریٹنگ شہریوں کے لیے اچھی بلدیاتی حکومت اور احتساب پر 
ن کو تبدیل کرنے اور اس سے آگے،  ن ٹاو  ، جدت پسند اور نڈر برامپٹن کو تعمیر ویژن میں بیان کیے گئے مربوط شدہ، مشمول 2040ڈاو 

 کرنے کے لیے ضروری سرمایہ کاری کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اچھے مقام پر موجود ہے۔"
 لنڈا جیفریر ِمیئبرامپٹن           -
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا
برامپٹن کو ایک ایسے مربوط  متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ہم

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.caپر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں نڈر ہو۔ شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور

 
 
 
 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 کوآرڈینیٹرمیڈیا 

 سٹی آف برامپٹن
905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca 
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