
 

 

 
 اجراء  فوری  برائے

 

 گئی   مل  امداد  میں  ہ کرای کو  کاروباروں چھوٹے  میں یجےنت کے  حمایت والی  جانے کی  سے جانب کی  برامپٹن  
 

  نے حکومت  وفاقی  جب ،آئیں لے رنگ کوششیں کی  وکالت  والی جانے  کی سے  جانب کی برامپٹن آج، –  ( 2020 اپریل  24) آن برامپٹن، 
نافذ کرنے   CECRAتمام صوبوں اور عالقوں کے ساتھ چھوٹے کاروباروں کے لیے کینیڈا ایمرجنسی کمرشل رینٹ اسسٹنس  کہ کیا اعالن

ی کرے  فیصد کم  75میں  ہ الے چھوٹے کاروباروں کے لیے کرای سے متاثر ہونے و 19-کا اصولی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ پروگرام کوِوڈ
 گا۔

 
ایک ایسا قدم ہے، جس کے لیے   یہ  پروگرام برامپٹن میں چھوٹے کاروباروں کو انتہائی ضروری معاونت فراہم کرے گا اور CECRAنیا 

أون نے چھوٹے کاروباروں  اپریل کو، میئر پیٹرک بر 1سٹی غیر ضروری کاروباروں کی بندش کے اعالن کے بعد سے وکالت کر رہا ہے۔ 
 کا مسئلہ، میں چھوٹ  وںنسٹر کالرک کو ایک خط لکھا۔ کرای میں چھوٹ دینے کی حمایت کرنے کے لیے پریمیئر فورڈ اور م وںکو کرای 

اپریل کو منعقد  17کو عالمی وباء قرار دیے جانے کے بعد سے چھوٹے کاروباروں کے لیے کلیدی مسئلہ رہا ہے۔ جب  19-مارچ میں کوِوڈ 
ہیں فیصد شرکاء نے بتایا کہ ان  73ہونے والی ایک اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس سمال بزنس ٹیلی ٹأون ہال میں رائے شماری کی گئی، تو 

اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس کی تمام میٹنگز   19-کرایے میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ملی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، جس پر میئرز کوِوڈ  
 پر وفاقی اور صوبائی نمائندوں سے بات کی گئی ہے۔ 

 
ان چار ٹاسک فورسز میں سے ایک ہے، جو برامپٹن کے رہائشیوں اور کاروباروں کو   اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس  19-ِوڈ میئرز کو 

کے اثرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس برامپٹن میں کاروباری امدادی   19-کوِوڈ
سرگرمیوں و اقدامات کی معاونت کے لیے سفارشات اور اقدامات کو ہم آہنگ بنانے کی ذمہ دار ہے۔ یہ ٹاسک فورس، جس میں وفاقی اور  

( اور  BIAیشن )ا اور ساتھ ہی ساتھ برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ، ڈأون ٹأون برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایسوسی  صوبائی حکومتوں کے نمائندے
کی ابتداء کے بعد سے برامپٹن کے کاروباروں کو   19-( جیسے شراکت دار شامل ہیں، کوِوڈ CBCCکینیڈین بلیک چیمبر آف کامرس ) 

کاروباروں نے   500چھوٹے کاروباروں کے ساتھ دو ٹیلی ٹأون ہالز، جن میں کل  معاونت فراہم کرنے میں فعال ہے۔ اس ٹاسک فورس نے 
-دہ ٹیلی ٹأون ہالز کا انعقاد کیا۔ اس کے عالوہ، عملہ کوِوڈشرکت کی، اور ریسٹورینٹس کے شعبے اور بڑے کاروباروں کے لیے دو علیح  

 کے جواب دے چکا ہے۔  و استفسارات سواالت  1,200کے آغاز کے بعد سے برامپٹن کے کاروباروں کی جانب سے تقریبًا  19
 

 اقتباسات 
  

کے اس بحران کے آغاز کے بعد سے ان کے لیے وہ   19-"ہمارے کاروبار ہماری کمیونٹی کی مجموعی بہبود کے لیے اہم ہیں اور ہم کوِوڈ
ہے کہ ہماری کوششیں  ہوتی سب کچھ کرتے رہے ہیں، جو ہم ان کی معاونت اور حمایت کے لیے کر سکتے تھے۔ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی 
ک سپورٹ ٹاسک فورس میں ٹھوس اقدامات کا سبب بن رہی ہیں، جو ہماری کاروباری کمیونٹی کے لیے فرق پیدا کریں گے۔ میں اپنی اکنام

  BIAپربمیت سرکاریا اور ساتھ ہی ساتھ برامپٹں بورڈ آف ٹریڈ، ڈأون ٹأون برامپٹن   MPPکمال خیرہ اور   MPوفاقی اور صوبائی نمائندوں، 
کی   19-ا۔ کوِوڈ اور کینیڈین بلیک چیمبر آف کامرس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے حل تالش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کام کی 

کر  جل ہے اور ہمیں اپنے رہائشیوں اور کاروباروں کی مدد کے لیے مل  کی حیثیت اختیار کر لیی لہر ک  نے ایک معاشی مدوجزر  بیماری
 کام کرنا ہو گا۔" 

 برامپٹن آف  سٹی میئر، برأون، پیٹرک -
  

روں کے مالکان اور چالنے والوں کے لیے۔ ہم اس  اور خصوًصا ہمارے کاروبا –"یہ سب کے لیے ایک بہت پریشان کن وقت رہا ہے 
بحران کے دوران اپنی کاروباری کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں رہے ہیں اور ہم نے ان کے خدشات کو سنا ہے۔ وہ اپنے  

اور نئے عمومی حاالت کی  کاروباروں، اپنے مالزمین اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکرمند ہیں۔ ہم موجودہ حاالت میں اور اپنی بحالی
جانب دیکھتے ہوئے ان کی معاونت کرنا جاری رکھیں گے۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ نیا پروگرام کئی لوگوں کے لیے بڑی اور فوری امداد  

 فراہم کرے گا۔" 
 فورس   ٹاسک سپورٹ اکنامک  19-  کوِوڈ میئرز چیئر،  شریک  اور برامپٹن آف  سٹی  5 اور  1 وارڈز ویسینٹے، پال -

 
 

رہا ہے، ہم نے ثابت قدمی، رحمدلی اور   حاالت پیدا کر "اگرچہ یہ بحران ہماری کمیونٹی میں بہت سارے لوگوں کے لیے انتہائی مشکالت 
رہا ہے، دیگر لوگ، جو اس قابل ہیں، اس بحران میں معاونت  بھی کمیونٹی کا جذبہ بھی دیکھا ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں کو مشکالت کا سامنا 

رہے ہیں۔ "ہم جتنا ممکن ہو  فراہم کرنے اور خوراک اور رقم عطیہ کرنے کے لیے اپنے کاروباروں کو استعمال کر کے اس کا سامنا کر 
ایک دوسرے کی مدد کرنا جاری رکھیں گے اور   بھی سکے اپنی کمیونِٹ کو معاونت فراہم کرنا جاری رکھیں گے اور میں جانتا ہوں کہ آپ 

 گزر جائیں گے۔"   بخوبی سے   مشکل مرحلے ہم اس

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2020/04/24/prime-minister-announces-partnerships-provinces-and-territories
https://letsconnect.brampton.ca/Economic-services-task-force


 

 

  ٹاسک  سپورٹ  اکنامک 19- کوِوڈ  میئرز یئر،چ  شریک اور برامپٹن آف سٹی 6 اور 2 وارڈز  کونسلر،  ریجنل پیلیسچی، مائیکل -
 فورس 

 
-30- 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca|3426 -874-905 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

