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سٹی آف برامپٹن کو فنانشل رپورٹنگ کے باوقار ایوارڈ سے نوازا گیا
برامپٹن ،آن – متواتر  17سال سے ،سٹی آف برامپٹن کو اپنی  2017کی اینوئل فنانشل رپورٹ کی بنیاد پر کینیڈین ایوارڈ فار ایکسیلنس ان
فنانشل رپورٹنگ سے نوازا گیا ہے۔
یہ ایوارڈ امریکہ اور کینیڈا کی گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن ( )GFOAکا شروع کردہ ترغیبی اقدام ہے۔
اس ایوارڈ کے لیے اہل ہونے کے لیے ،سٹی کو:
اکاونٹنگ بورڈ ( )PSABکی جانب سے متعین کردہ جنرلی ایکسیپٹڈ
سیکٹر
پبلک
کے
اکاونٹینٹس ()CPA

ٔ
چارٹرڈ پروفیشنل ٔ
اکاونٹنگ پرنسپلز ( )GAAPکی کم از کم مطلوبہ شرائط سے آگے جانا تھا۔
ٔ
اعلی معیار کی فنانشل رپورٹنگ تیار کرنا
شفافیت اور مکمل تشہیر کی بنیادی روح کے ساتھ ساالنہ بنیادوں پر ایک جامع اور

ٰ
تھی۔
اقتباس
"ہمارے ٹیکس دہندگان ،مکمل شفافیت اور اپنے پیسے کے بطریق احسن استعمال سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہو سکتے۔ فنانشل
رپورٹنگ پر باوقار  GFOAایوارڈ کا حصول ،شہریوں کے لیے ہمارے عزم کی تصدیق کرتا ہے اور جب ہم قومی اور بین االقوامی سطح
کے سرمایہ کاروں کو برامپٹن کی جانب راغب کریں گے تو یہ ہماری ساکھ کو بہتر بنائے گا۔

-

براون
میئر پیٹرک ٔ

30-برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ 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
علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں ،جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم
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 برامپٹن کو ایک ایسے مربوط
شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں ،جو جدت پسند ،جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر ،فیس بک ،اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔  www.brampton.caپر مزید جانیں۔
میڈیا کنٹیکٹ
مونیکا ڈوگال
کوآرڈینیٹر ،میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
سٹی آف برامپٹن
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