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 برامپٹن فنانشل رپورٹنگ میں بہترین ہونے میں سرفہرست آ گیا

 اعلی ترین کینیڈین شہروں میں سے ایک ہے 5کی رپورٹ کے مطابق ( CD Howe Institute)یوٹ ٹسی ڈی ہووے انسٹی

 
یوٹ کی جانب سے کینیڈا میں کسی بھی ٹجو سی ڈی ہووے انسٹی -صول ہوا ہےکا اعلی ترین درجہ مو Aبرامپٹن، آن: سٹی آف برامپٹن کو 

میونسپلٹی کو فنانشل رپورٹنگ پر دیا جاتا ہے۔ یہ ملک کی صرف ان پانچ میونسپلٹیوں میں سے ایک ہے، جنہیں یہ پہچان ملی ہے۔ یہ پہچان 
 ہے۔کی بنیاد پر عطا کی گئی پیش کیے جانے  2016 برائے جٹبرامپٹن کا ب

 
سی ڈی ہووے کے مطابق، یہ درجہ شہر کی جانب سے "سال کے آغاز سے پہلے اپنا بجٹ منظور کرنے، بجٹوں اور فنانشل رپورٹس کے 

ٹ پرنٹس کے طور پر ظاہر درمیان مفید مصلحتیں پیش کرنے اور اخراجات کے واحد خالص میزان کو اپنے شہر کے مجموعی مالی ف
 کرنے کی بنیاد پر دیا گیا ہے"۔

 
میں  2013سے،  Dمیں  2011سٹی آف برامپٹن بجٹ پیش کیے جانے اور فنانشل رپورٹنگ میں قیادت کا مظاہرہ کر رہا ہے، جیسا کہ یہ 

B  ،میں  2016سےA  پر آیا۔ 
 

 اقتباس
ن میں اپنی کارپوریش پر جوش خبر ہے کہ ہمیہ ایک " ہمارے لیے کہ  نے کہا ، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر،(Harry Schlange) نجہیری شیل

سی ڈی ہووے کی جانب سے انہوں نے مزید کہا کہ "۔ "ہیں پیدا کر رہےموں میں کاروبار سے مطابقت اور اپنے کا جدت پیدا کر رہے ہیں
تیار برامپٹن تعمیر کرنے کے لیے آگے  لیے ایک ہم مستقبل کے تصدیق حوصلہ افزاء ہے، جبایک  ثالث کے طور پر اس قسم کی فریق

 بڑھ رہے ہیں۔"
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonتے ہیں۔ برامپٹن )مختلف زبانیں بول 89پزیر ہیں جو 

تھا ولیم میں افتتاح ہوا  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalکا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemاوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton  کو ٹوئٹر(Twitter) پر فالو کریں۔ 

 
 

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | canatalie.stogdill@brampton. 
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