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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਟ੍ਟਰਪਲ ‘ਏ’ (Triple ‘A’) ਕ੍ਰੈਟ੍ਿਟ ਰਟੇ੍ਟਿੰ ਗ ਅਤੇ ਇੱਕ੍ ‘ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ’ ਟ੍ਰਰਸ਼ਟੀਕ੍ੋਣ ਕ੍ਾਇਮ ਰੱਟ੍ਿਆ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ:  ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਂ ਪੂਅਰਸ (Standard & Poor’s) (ਐਸ. ਐਡਂ ਪੀ.) (S&P) ਨੇ ਅੱਜ ਟ੍ਟਰਪਲ ਏ (ਏ.ਏ.ਏ.) ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਦੀ 
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਕਰੈਟ੍ਡਟ ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸ. ਐਡਂ ਪੀ. ਨੇ ਟ੍ਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਟ੍ਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਟਰਪਲ ‘ਏ’ (‘A’) 
ਉੱਚਤਮ ਕਰੈਟ੍ਡਟ ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਹੈ, ਟ੍ਜਸਨੂਿੰ  ਇੱਕ ਟ੍ਮਊਟ੍ਨਟ੍ਸਪਟ੍ਲਟੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਂ ਪੂਅਰਸ (ਐਸ. ਐਡਂ ਪੀ.) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 
ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਟ੍ਸਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟ੍ ੱਤੀ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
 

ਐਸ. ਐਡਂ ਪੀ. (S&P) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਟ੍ਰਤ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਜਹਨਾਂ ਟ੍ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

 ਬ੍ਜਟ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਪਰਰਰਸ਼ਨ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟ੍ ੱਤੀ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਆਰਟ੍ਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਾਲਾਨਾ ਟ੍ ੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੇਖਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਟ੍ਗਆ ਹੈ। 

 ਅਸਧਾਰਨ ਨਕ੍ਰੀ: ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੰਚਾਲਨ ਬਕਾਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪਰ ਾਹ ਦੀ ਸਮਰੱਿਾ ਦਾ ਸਿੰਕੇਤ ਟ੍ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। 
 ਮਜ਼ਬੂ੍ਤ ਅਰਥਚਾਰਾ: ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟ੍ ਟ੍ ਧਤਾ  ਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਮੱੁਖ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਟ੍ਨਕਟਤਾ 

ਅਤੇ ਟ੍ ਆਪਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨ ੈੱਟ ਰਕ ਦੇ ਟ੍ਸੱਟੇ  ਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। 
 

“ਟ੍ਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ ੱਤੀ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਟ੍ਕਟ੍ਰਆ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਟ੍ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਪਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,” 
ਮੇਅਰ ਟ੍ਲਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਟ੍ਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਕਹਾ, “ਇਹ ਟ੍ਟਰਪਲ ‘ਏ’ (‘A’) ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ   ਧੀਆ ਟ੍ਮਊਟ੍ਨਟ੍ਸਪਲ ਸ਼ਾਸਨ 
ਦਾ ਇੱਕ ਮਾੱਡਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਟ੍ ੱਖ ਟ੍ ੱਚ ਸਾਡੀ ਟ੍ਸਟੀ ਟ੍ ੱਚ ਟ੍ਨ ੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਅਟ੍ਧਕਤਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਨਰਿੰ ਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ।” 
 

“ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਂ ਪੂਅਰਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਟ੍ਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ ਖੇ ਟੀਮ ਰਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾ ਨਾ ਨੂਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ,” ਚੀਫ ਐਡਟ੍ਮਟ੍ਨਸਟਰੇਟ੍ਟ  
ਆੱਟ੍ਫਸਰ, ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange) ਨੇ ਟ੍ਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਕਹਾ, “ਮਜ਼ਬੂਤ ਟ੍ ੱਤੀ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਟ੍ ੱਚ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ 
ਟ੍ਮਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰ ਚਾਲਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਧੁਟ੍ਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਟ੍ ੱਖ ਲਈ ਟ੍ਤਆਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਟ੍ਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ  ਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” 
 

ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਆੱਫ ਅਮੇਟ੍ਰਕਾ (United States of America) ਨੂਿੰ  ਛੱਡ ਕੇ, ਟ੍ ਸ਼  ਟ੍ ਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਸਰਫ 18 ਟ੍ਮਊਟ੍ਨਟ੍ਸਪਲਟੀਜ ਨੂਿੰ  ਇੱਕ 
ਐਸ. ਐਡਂ ਪੀ. ਟ੍ਟਰਪਲ ‘ਏ’ (S&P Triple ‘A’) ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਟ੍ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਹ ਰੇਟ੍ਟਿੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਟ੍ਸਰਫ ਛੇ 
ਟ੍ਮਊਟ੍ਨਟ੍ਸਪਲਟੀਜ ਟ੍ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਡਂ ਪੂਅਰਸ ਕਰੈਟ੍ਡਟ ਰੇਟ੍ਟਿੰ ਗਾਂ ਦੇ ਪਰਬਿੰ ਧ ਅਤੇ ਟ੍ ੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਮਝ ਟ੍ ੱਚ ਦੁਨੀਆ-ਭਰ ਟ੍ ੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਟ੍ ੱਚ ਨੌ ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਡਾ ਸ਼ਟ੍ਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ ਟ੍ ਧ  ੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਟ੍ਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89  ੱਖ- ੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ 209  ੱਖ- ੱਖ ਨਸਲੀ ਟ੍ਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  
ਪਰਦਰਟ੍ਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਟ੍ਨ ਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਿੇ ਆਉਣ  ਾਟ੍ਲਆਂ ਨੂਿੰ  ਟ੍ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਟ੍ ਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਟ੍ਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
 ੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆ ਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਟ੍ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਟ੍ਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਟ੍ ੱਚ ਖਟੋ੍ਲਹਆ ਟ੍ਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਸਟ੍ ਕ ਹਸੋਟ੍ਪਟਲ, ਟ੍ ਟ੍ਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਟ੍ਸਸਟਮ ਦਾ ਟ੍ਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ੱਡੇ ਕਟ੍ਮਉਟ੍ਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਟ੍ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂਿੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
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