
 

 

 
 اجراء  فوری  برائے

 

وئرز اور بیرونی سرمایہ کاروں کو  مقامی کاروباروں، انٹرپرین  InvestBrampton.caنئی ویب سائٹ   
 ٹولز اور وسائل فراہم کرتی ہے 

 
، جو مقامی کاروباروں،  ہے کا آغاز کیا InvestBrampton.caآج سٹی نے ایک نئی ویب سائٹ  – ( 2020جون  3برامپٹن، آن )

ذریعہ ہے، جو انہیں برامپٹن  بہت اہموئرز اور ممکنہ بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے اس معلومات اور وسائل تک رسائی کا ایک  انٹرپرین 

سٹی کی اکنامک  کو   InvestBrampton.caہیں۔ نئی  ہوتے کے لیے درکار انہیں فروغ دینے میں اپنے کاروبار کو شروع کرنے یا 

 میں ایک فوری قدم کے طور پر نمایاں کیا گیا تھا۔ ریکوری اسٹریٹجی

  آسانی اور  فوًرا   لیے کے کاروباروں مقامی اور کاروں سرمایہ ممکنہ والوں، کرنے  منتخب  جگہ سائیٹ  ویب یہ  ساتھ، کے  توجہ  پر تعاملیت
  ایک کا وسائل   ہیں: شامل میں خصوصیات نئی ہے۔ بناتی آسان  کو  کرنے رابطہ   ساتھ  کے مشیروں ماہر اور کرنے تالش معلومات  سے

  سرمایہ  ممکنہ جو   رسائی، راست   براہ  تک ٹیم نئی ایک کی خدمات  کی  کاری سرمایہ  اور ٹول ایک کا  انتخاب  کے  جگہ  صفحہ،   مرکزی
 ہے۔  موجود  بھی سہولت کی  چیٹ میں سائٹ اس  ہے۔  کرتی فراہم خدمات   مطابق کے ضروریات  انفرادی لیے کے  کاروں

 
پر ایک   مئی کو برامپٹن سٹی کونسل نے مقامی معیشت کو دوبار شروع کرنے کے لیے سٹی کے لیے ایک فریم ورک کے طور 13مٔورخہ 

اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس نے سٹی کی اکنامک ریکوری اسٹریٹجی کی   19-میئرز کوِوڈ   ۔تھا اکنامک ریکوری اسٹریٹجی کو منظور کیا
جدت، ٹیکنالوجی اور   ، جسے درج ذیل چار ستونوں کے تحت اقدامات کا نفاذ کر کے حاصل کیا جائے گا: ہے تیاری میں رہنمائی فراہم کی

 وئرشپ، سرمایہ کار، انفراسٹرکچر اور فنون، ثقافت اور سیاحت۔ انٹرپرین 
 

ڈیجیٹل شاپ ہیئر اور  سپورٹ لوکل مہمبرامپٹن کی معاشی بحالی میں معاونت کے لیے شروع کیے جانے والے دیگر اقدامات میں سٹی کی  
 شامل ہیں۔ پروگرام

 
چھوٹے کاروباروں کو مشاورت   1,000وئر سنٹر نے تقریبًا میں، برامپٹن انٹرپرین  2019کاروباروں کا گھر ہے۔  74,000برامپٹن تقریبًا  

 کے جوابات دیے۔  کاروباری استفساراتسے زائد  10,000فراہم کی اور چھوٹے کاروباروں کے 
 

 اقتباسات  
 

ہیں، ہمارے موجودہ کاورباروں کو برقرار رکھنا اور توسیع دینا اور  رکھے ہوئے ہم برامپٹن کی معاشی بحالی پر کام کرنا جاری  چونکہ "
توجہ کا کلیدی مرکز ہو گا۔ یہ نئی ویب سائٹ ان کئی طریقوں میں سے ایک ہے جو ہم اپنے   یر میں نئی سرمایہ کاری النا ہماراپنے شہ 

ی مدد کرنے اور ان کئی فوائد کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کریں گے، جو برامپٹن کو سرمایہ کاری کی ایک  موجودہ کاروباروں ک
 مثالی جگہ بناتے ہیں!" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن −
  

سے معاشی بحالی کی جانب بڑھتے ہوئے، ممکنہ سرمایہ کاروں، خصوًصا بیرونی سرمایہ کاروں، سے جڑنے کے نئے  19-"ہمیں کوِوڈ
طریقے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کاروبار کرنے اور کاروبار کے لیے کشش پیدا کرنے کے نئے طریقے کے طور پر اپنے طرز  

ہماری بالمشافہ گفتگو اور تعلقات پیدا کرنے کی ڑے پیمانے پر تبدیل کرنا ہو گا۔ ب عمل کو بیرونی براہ راست سرمایہ کاری کے مقاصد پر 
ائی معلومات آسانی سے ایک  ہمارے ممکنہ سرمایہ کاروں کو اپنی ضرورت کی زیادہ تر ابتد investbrampton.caکوششوں کے عالوہ، 

 کرنے کے قابل بنائے گا۔"سے حاصل جگہ  

 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس  19-، چیئر، میئرز کوِوڈ  5اور  1پال ویسینٹے، وارڈز  −
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.investbrampton.ca/&data=02|01|Natalie.Stogdill@brampton.ca|041b94339174445147ea08d807f3fcef|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637268091781288255&sdata=BUtvRydr2Umt58kLtwrIiF3LNZHmqXqb1W9c5PFPbAw=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
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کے دوران مقامی کاروباروں کے ساتھ انتہائی انہماک کے ساتھ کام کرتی رہی ہے اور اس معاونت   19-"اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس کوِوڈ
ور ہو کر نکل سکے۔ ہماری اکنامک  ت کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ ہماری مقامی معیشت بحال ہو سکے اور اس سب سے طاق

 گی۔"  فراہم کرےاور مسابقتی فائدے کو یقینی بنانے میں مدد  ریکوری اسٹریٹجی آگے بڑھتے ہوئے ہمارے شہر کی ثابت قدمی
 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس  19-، چیئر، میئرز کوِوڈ 6اور  2مائیکل پیلیسچی، وارڈز  −

 
کے منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے   19-"پورے ملک کے کاروباروں اور تنظیموں کی طرح، ہمارے شہر کو کوِوڈ

نے  ایک ساتھ مل کر ہمیں آگے بڑھ مختلف اقدامات کو دیکھیں گے، جو ایسے  ہے اور ہم کئی کا محور معاشی بحالی ہمارے لیے کلیدی توجہ 
    گے۔"  میں مدد دیں

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن −
 

 
-30- 

 
ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج
یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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