
 

 

 
 اجراء  فوری  برائے

 

 سٹی برامپٹن کے مقامی کاروباروں کو فروغ دینے کے لیے "سپورٹ لوکل" مہم کا آغاز کر رہا ہے  
 

خریدنے، کھانے، تحفے میں دینے اور اس کی  اشیاء کو  آج سٹی آف برامپٹن نے رہائشیوں کی مقامی  – ( 2020مئی  20برامپٹن، آن )
( نے مقامی کاروباروں کو  19-۔ کورونا وائرس )کوِوڈ ر دیا ہےپنی "سپورٹ لوکل" مہم کا آغاز ککی ترغیب دینے کے لیے ا حمایت کرنے 
 زیادہ برامپٹن کی کمیونٹی کی معاونت درکار ہے۔    پہلے سے کہیں اثر کیا ہے اور انہیں اس وقت  بری طرح مت 

 
جائیں گے،    بھی باال آخر کھلاس طرح سے سامان اٹھانے کی پیشکش کر رہے ہیں اور کاروبار آن الئن خریداری اور دکان کے باہر   چونکہ

"سپورٹ لوکل" مہم رہائشیوں کو کورونا وائرس کے دوران اور اس کے بعد بھی مقامی چیزوں کو دریافت کرنے، منتخب کرنے اور  
ر گفٹ کارڈز خریدنے اور دی روز کے آن الئن خریدنے کی ترغیب دیتا ہے۔ گھر لے کر جانے کے لیے کھانا آرڈر کرنے سے لے ک

 وسیع مقامی پیشکشوں سے بحفاظت لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اپنی پروگراموں کو دیکھنے تک، رہائشی برامپٹن کی
 

کے ساتھ سوشل مڈیا پر فروغ   SupportLocalBrampton#اور ہیش ٹیگ  امیج کے "سپورٹ لوکل"   لوگ اپنے پسندیدہ کاروباروں کو 
لیے اپنی حمایت   دے کر اور اپنے سوشل میڈیا اکأونٹس کے ذریعے مقامی کاروباروں سے تعامل کر کے بھی برامپٹن کے کاروباروں کے

  کر سکتے ہیں۔ کا اظہار
 
مقامی کاروبار برامپٹن کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کورونا وائرس کی شروعات پر، سٹی نے کورونا وائرس سے گزرنے  

کاروباروں کے  تک، یہ ٹاسک فورس ب ک سپورٹ ٹاسک فورس بنائی تھی۔ اکے دوران برامپٹن کے کاروباروں کی مدد کے لیے ایک اکنام
کیا ہے اور  بھی چھوٹے کاروبار سے تعامل  900سے زائد رابطے کر چکی ہے اور اس نے ٹیلیفون ٹأون ہالز کے ساتھ تقریبًا   5,000ساتھ 

برامپٹن کی سٹی کونسل نے ٹاسک فورس کی  کی ہے۔ پچھلے ہفتے چیت  کورونا وائرس کے اثرات اور ممکنہ حل کے بارے میں بات  
، جس میں کاروباروں کی مدد کرنے اور شہر کی معیشت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے  تھی کی منظوری دی اکنامک ریکوری اسٹریٹجی

 ۔ یبھی شامل تھمہم کئی اقدامات میں سے ایک "سپورٹ لوکل" 
 

 www.brampton.ca/supportlocal مزید جاننے کے لیے، مالحظہ کریں
 

 اقتباسات 
  

"میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ مقامی کاروباروں کی حمایت کریں اور اپنے شہر کی معیشت کو دوبارہ تعمیر کرنے، اپنی 
قابل قدر کاروباری کمیونٹی کی مدد کرنے اور انٹرپرینیوئرشپ میں سرمایہ کاری کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ایک ساتھ مل کر ہم 

 فرق پیدا کر سکتے ہیں۔"   سے دینے اپنے زبردست شہر کو اس بحران سے بحال ہونے میں مدد 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن −
 

کے ساتھ اپنی رہائشیوں کی حوصلہ افزائی میں شامل ہو   BIA"اس مہم کو شروع کر کے، ہم برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور ڈأون ٹأون برامپٹن  
رہے ہیں کہ وہ مقامی چیزوں کی حمایت کرنے اور ہمارے کاروباروں اور شہر کو اس عالمی وباء سے بحال ہونے میں مدد دینے کی اس  

کر کام کریں۔ ہم ایک  جل ل ہوں۔ آئیں اپنی کمیونٹی میں نوکریاں پیدا کرنے اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے مل  تحریک میں شام
 ساتھ حقیقت میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔" 

 ؛ کو چیئر، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس 6اور  2مائیکل پیلیسچی، ریجنل کونسلر، وارڈز   −
 

آئیں ہم اپنی محنت سے کمائی گئی رقم کو کمیونٹی میں ہی   –زیادہ، مقامی چیزوں کی حمایت کرنا ضروری ہے  سے بھی کہیں"اب پہلے 
کمیونٹی کے جذبے پر فخر ہوتا   یں مدد دیں۔ ہمیں ہمیشہ برامپٹن ککے تباہ کن اثرات سے بحال ہونے می  19-رکھیں اور کاروباروں کو کوِوڈ 

 ہیں۔"  کی کتنی قدر کرتے و بتائیں کہ ہم انوں کاب وقت ہے کہ ہم اپنے کاروبار –ہے 

 ؛ کو چیئر، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  −
 
 
 

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


 

 

کر کام کرتے ہوئے اپنے رہائشیوں اور کاروباروں کی جانب سے مہربانی، مدد  جل کے اثرات کا ردعمل دینے میں مل  19-"ہم نے کوِوڈ 
بڑھانا جاری رکھیں، جبکہ ہم آخر کار  آگے اور کمیونٹی کے جذبے کے بہت سارے اقدامات دیکھے ہیں۔ آئیں اس زبردست تحریک کو 

 معموالت زندگی دوبارہ کھولنے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔"

 یٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹنڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹر −
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 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

