
 

 

 
PARA SA AGARANG PAGLABAS  

 

Inilulunsad ng Lungsod ang kampanyang “Suportahan ang Lokal” para 
itaguyod ang mga negosyo sa Brampton  

 
BRAMPTON, ON (Mayo 20, 2020) – Sa araw na ito, inilunsad ng Lungsod ng Brampton ang kampanya 
nito na “Suportahan ang Lokal” para hikayatin ang mga residente na Mamili, Kumain, Bumili ng Regalo 
at Suportahan ang Lokal. Ang COVID-19 ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga lokal na negosyo 
at nangangailangan sila ng suporta mula sa komunidad ng Brampton ngayon higit pa magpakailanman.   
 
Habang ang mga negosyo ay nag-aalok ng online na pamimili at pag-pickup sa curbside, at sa 
kalaunan ay magbubukas, ang kampanya na “Suportahan ang Lokal” ay humihikayat sa mga residente 
na saliksikin, piliin at bilhin ang lokal sa panahon ng COVID-19 at lampas pa. Mula sa pag-order ng 
takeout na pagkain hanggang sa pagbili ng mga gift card, hanggang sa panonood ng online programa 
ng The Rose, ligtas na mararanasan ng mga residente ang maraming lokal na handog ng Brampton.  
 
Maaaring ipakita ng mga tao ang kanilang suporta para sa mga negosyo “Support Local” image at 
hashtag #SupportLocalBrampton, at maki-ugnay sa mga lokal na negosyo sa pamamagitan ng 
kanilang mga social media account. 
 
Ang mga lokal na negosyo ay ginagampanan ang mahalagang papel sa ekonomiya ng Brampton. Sa 
pagsisimula ng COVID-19, bumuo ang Lungsod ng Brampton ng Task Force para sa Suporta sa 
Ekonomiya para suportahan ang mga negosyo habang dumadaan sila sa mga epekto ng COVID-19. 
Hanggang ngayon, ang Task Force ay nagkaroon ng higit sa 5,000 interaksyon sa mga negosyo at 
nakakaugnayan  ang halos 900 maliit na mga negosyo sa pamamagitan ng  telephone town halls, 
tinatalakay ang mga epekto ng COVID-19 at posibleng mga solusyon. Sa nakaraang linggo, 
inaprubahan ng Konseho ng Lungsod ng Brampton ang Istratehiya sa Pagbangon ng Ekonomiya ng 
Task Force, na kinabibilangan ng pagbuo ng kampanyang “Suportahan ang Lokal” bilang isa sa mga 
inisyatiba na makakatulong sa pagsuporta sa mga negosyo at pasimulan muli ang ekonomiya ng 
Lungsod. 
 
Para malaman ang mas marami pa, bisitahin ang www.brampton.ca/supportlocal. 
 
Mga Quote 
  
“Hinihikayat ko ang mga residente na Suportahan ang Lokal at sumali sa amin sa muling pagtatayo ng 
ekonomiya ng ating lungsod, pagsuporta sa ating pinahahalagahang komunidad ng negosyo, at 
pamumuhunan sa entrepreneurship. Magkasama, makakagawa tayo ng kaibahan sa pagtulong sa 
ating lungsod na makabangon mula sa krisis na ito.” 

− Patrick Brown, Mayor, Lungsod ng Brampton  
 
“Sa paglulunsad nitong kampanya, sumama tayo sa ating mga partner sa Brampton Board of Trade at 
sa Downtown Brampton BIA sa paghikayat sa mga residente na Suportahan ang Lokal at tumulong sa 
atig mga negosyo at sa ating lungsod na lilitaw na matibay mula sa pandemic na ito. Magsama-sama 
tayo para makalikha ng mga trabaho sa ating komunidad at palakasin ang ating ekonomiya. Talagang 
mas malakas tayo kung magkasama.”  

− Michael Palleschi, Rehiyonal na Konsehal, Wards 2 at 6; Co-Chair, Task Force sa Suporta sa 
Ekonomiya 

https://www.brampton.ca/EN/Business/SupportLocal/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
http://www.brampton.ca/supportlocal


 

 

 
“Ngayon higit sa magpakailanman, mahalagang Suportahan ang Lokal – panatilihin natin sa komunidad 
ang ating pinaghirapan na kinitang pera at tulungan ang mga negosyo na bumangon mula sa 
nakakapinsalang mga epekto ng COVID-19. Palagi nating ipinagmamalaki ang diwa ng komunidad ng 
Brampton – ngayon ang panahon na ipakita sa ating mga negosyo kung paano natin sila 
pinahahalagahan.” 

− Paul Vicente, Rehiyonal na Konsehal, Wards 1 at 5; Co-Chair, Task Force sa Suporta sa 
Ekonomiya 

 
 
“Nakita natin ang maraming kilos ng kabutihan, suporta at diwa ng komunidad mula sa ating mga 
residente at mga negosyo habang nagtutulungan tayo para tumugon sa mga epekto ng COVID-19. 
Magpatuloy tayo sa pagtayo nitong di-kapani-panimula na momentum habang umaabante tayo tungo 
sa muling pagbubukas sa kalaunan.” 

− David Barrick, Pinunong Administratibong Opisyal, Lungsod ng Brampton 
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