ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਨੇ 2019 ਲਈ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕ੍ਰਰੈ ਿਟ ਰੇਰਟੰ ਗ ਨੂੰ ਕ੍ਾਇਮ ਰੱ ਰਿਆ
ਰਿਟੀ ਦੀ ਠੋਿ ਰ ੱ ਤੀ ਅਤੇ ਅਿਧਾਰਨ ਨਕ੍ਦੀ ਦੀ ਿਰਿਤੀ ਨੇ ਰਟਰਪਲ ‘A’ ਕ੍ਰਰੈ ਿਟ ਰੇਰਟੰ ਗ ਅਤੇ ਿਰਿਰ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕ੍ੋਣ ਕ੍ਾਇਮ ਰੱ ਿਣ ਰ ੱ ਚ
ਮਦਦ ਕ੍ੀਤੀ।
ਂ ਪੀ ਗਲੋ ਬ੍ਲ (S&P Global) ਨੇ 2019 ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਰਟਰਪਲ 'A'
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (10 ਅਕ੍ਤੂਬ੍ਰ, 2019) – ਐਿ ਐਿ
ਂ
(Triple 'A') ਰੇਰਟੰ ਗ ਬ੍ਹਾਲ ਰੱ ਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕ੍ਰੈਰਿਟ ਰੇਰਟੰ ਗ ਹੈ, ਜੋ ਰਮਊਰਨਰਿਪਰਲਟੀ ਨੂੰ ਿਰਿਰ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕ੍ੋਣ ਨਾਲ ਰਮਲ ਿਕ੍ਦੀ ਹੈ। ਐਿ ਐਿ
ਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ੍, ਰੇਰਟੰ ਗ ਰਿਟੀ ਦੇ ਠੋਿ ਰ ੱ ਤੀ ਪਰਬ੍ੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਿੁਰਿੀਆਂ
ਂ ਪੀ ਗਲੋ ਬ੍ਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ੍, ਕ੍ਈ ਕ੍ਾਰਕ੍ ਰਿਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕ੍ਰੈਰਿਟ ਰੇਰਟੰ ਗ ਰ ੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿੁਰਿੀਆਂ ਰ ੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਐਿ ਐਿ
ਹਨ:
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਿਰਹਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਮੁਕ੍ਾਬ੍ਲੇ ਕ੍ਰਜ਼ ਿੇ ਾ ਕ੍ ਰੇਜ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ੱ ਧ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਰੱ ਿਦੇ ਹੋਏ, ਅਿਧਾਰਨ ਨਕ੍ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕ੍ਾਇਮ
ਰੱ ਿੀ ਹੈ।”
“ਰਿਟੀ ਾਧੇ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਿਾ ਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਿੰ ਭਾਲਣ ਾਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਦਮ ਚੁੱ ਕ੍ਦੀ ਹੈ।”
“ਰਿਟੀ ਢੁੱ ਕ੍ ੀਂ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਰ ੱ ਚ ਅਿਾਨ ਪਰਗਟਾ ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰ ਿਰਤਰਤ ਿੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜੀ ਬ੍ਜਟ
ਰਤਆਰ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ।”
ਰਲੰਕ੍
ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'AAA' ਰੇਰਟੰ ਗ ਬ੍ਹਾਲ ਰੱ ਿੀ; ਿਰਿਰ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕ੍ੋਣ ਕ੍ਾਇਮ ਹੈ (City of Brampton 'AAA' Rating Affirmed; Outlook
Remains Stable)
ਹ ਾਲੇ
“ਠੋਿ ਰ ੱ ਤੀ ਪਰਬ੍ੰਧਨ ਅਤੇ ਿਰਕ੍ਾਰ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਚਨਬ੍ੱ ਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ-ਤਰਹਾਂ ਿੰ ਚਾਰਲਤ ਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇੱ ਕ੍ ਹੋਰ ਿਾਲ ਲਈ
ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕ੍ਰੈਰਿਟ ਰੇਰਟੰ ਗ ਨੂੰ ਕ੍ਾਇਮ ਰੱ ਰਿਆ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦੀ ਲਚਕ੍ੀਲੀ ਰ ੱ ਤੀ ਿਰਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਈ ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਂ ਰ ੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ੍ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਰਨ ੇਸ਼
ਲਈ ਆਕ੍ਰਸ਼ਕ੍ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਰਟੰ ਗ ਰਿਟੀ ਰ ੱ ਚ ੱ ਧ ਫੌਰਨ ਿਾਇਰੈਕ੍ਟ ਇਨ ੈਿਟਮੈਂਟ ਰਲਆਉਣ ਦੇ ਿਾਿੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਿਮਰਿਨ ਕ੍ਰਦੀ ਹੈ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ੍ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਠੋਿ ਰ ੱ ਤੀ ਿਰਿਤੀ, ਿਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਨ ੇਸ਼ਕ੍ਾਂ ਲਈ ਆਤਮਰ ਸ਼ ਾਸ਼ ਦਾ ਟ
ੋ ਹੈ। ਕ੍ੈਨੇਿਾ ਰ ੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਣ ਾਲੇ
ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ੍ ਦੇ ਅਤੇ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ ਕ੍ੋਰੀਿੋਰ ਤੇ ਿਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਿਾਿੀ ਰਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੈ ਰਕ੍ ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ੰ ਨ-ਿੁ ੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਰ ੱ ਚ
ਿੰ ਤੁਲਨ ਕ੍ਾਇਮ ਰੱ ਿੀਏ, ਰਨ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਿਮੇਤ। ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕ੍ੋਣ ਰ ੱ ਚ ਰ ੱ ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜ਼ੰ ਮੇ ਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚਨਬ੍ੱ ਧ ਹਾਂ।”
-

ਰੀਜਨਲ ਕ੍ਾਉਂਿਲ ਪਾੱਲ ਰ ਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਾਈਿ ਚੇਅਰ, ਬ੍ਜਟ ਕ੍ਮੇਟੀ

-30ਕ੍ੈਨੇਿਾ ਰ ੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ੱ ਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਣ ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ੍ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕ੍ਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕ੍ਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ੀ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕ੍ਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰ ੱ ਚ ਰੱ ਿ ਕ੍ੇ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਿੇ ੰ ਨ-ਿੁ ੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕ੍ਰਰਸ਼ਤ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕ੍ਨੀਕ੍ ਅਤੇ ਾਤਾ ਰਣ ਿਬ੍ੰ ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱ ਕ੍ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰ ੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋ ੇ। ਿਾਿੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
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