
 

 

 
   برائے فوری اجراء 

  فروخت میں معاونت فراہم کر رہا ہے  سے سٹی ڈأون ٹأون برامپٹن میں کاروباروں کو سڑک کنارے

اور رہائشیوں کی مدد کے لیے ڈأون ٹأون کے   ی اداروںامپٹن نے اس ہفتے مقامی کاروبارسٹی آف بر –  ( 2020جوالئی  30برامپٹن، آن )
 جگہیں متعارف کروائی ہیں۔ نئی فروخت کی   سے  پارکنگ زونز میں سڑک کنارے

کے اثرات سے مطابقت اختیار کی اور اپنی پیشکشوں کو آن الئن منتقل کیا، تو گاہکوں اور کمیونٹی کی   19-جب کاروباروں نے کوِوڈ
 فروخت اور ڈیلوری کی حوصلہ افزائی شروع کی گئی۔  سے   سڑک کنارےصحت و سالمتی کے تحفظ کے لیے 

( کے ساتھ  BIAاور ڈأون ٹأون برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایسوسیئیشن ) کی اہمیت کے پیش نظر ڈأون ٹأون میں پارکنگ کی اضافی طلب 
فروخت  سے  "لوڈنگ زونز" کو سڑک کنارے مشاورت میں، سٹی نے کاروباروں، گاہکوں اور رہائشیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں 

کے لیے پارکنگ کے طور پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی۔ آگاہی پیدا کرنے کے لیے، اب جگہوں کی نشاندہی کے لیے نشانات اور  
عمال کیا  تک منٹ تک پارکنگ کے طور پر است  15خریداری کی جگہوں کے لیے سے  عالمات آویزاں کر دی گئی ہیں، جنہیں سڑک کنارے 

  مقامات میں شامل ہیں:ان جا سکتا ہے۔ 

 کوئین اسٹریٹ ایسٹ  46 •
 کوئین اسٹریٹ ایسٹ  12 •
 گارڈن اسکوائر -مین اسٹریٹ نارتھ  •
 ویویئن لین -مین اسٹریٹ نارتھ  •
 مین اسٹریٹ سأوتھ 24 •
 سٹ ی کوئین اسٹریٹ و 74 •

کے خالف اپنے پورے ردعمل کے دوران، سٹی نے مقامی کاروباروں کو ان کی بحالی میں مدد دینے اور ان کے بحفاظت کام  19-کوِوڈ
 :ہیں اقدامات متعارف کروائے درج ذیل  کرنے کو یقینی بنانے کے لیے 

ی کے لیے ایک فریم  کو دوبار شروع کرنے کے لیے سٹ  اشی سرگرمیوںبرامپٹن سٹی کونسل نے مقامی معمئی کو  13مٔورخہ  •
  ۔ایک اکنامک ریکوری اسٹریٹجی کو منظور کیاورک کے طور پر 

مئی کو سٹی آف برامپٹن نے رہائشیوں کی مقامی خریدنے، کھانے، تحفے میں دینے اور اس کی حمایت کرنے کی ترغیب   20 •
 ۔اپنی "سپورٹ لوکل" مہم کا آغاز کیادینے کے لیے 

گرام میں اپنی شرکت کا اعالن کرنے والی کینیڈا کی سب سے پہلی میونسپلٹیوں میں سے ایک  پرو  شاپ ہیئرمئی کو برامپٹن  12 •
 تھا۔ 

سٹی نے ریسٹورینٹس اور بارز کو اپنے پیٹیوز کو توسیع دینے اور باہر جسمانی فاصلہ بندی کو برقرار رکھنے کے  جون کو   24 •
پیٹیو برامپٹن پروگرام کے ذریعے، زیادہ رہائشی گرمیوں کے موسم سے لطف   اپنے پیٹیو برامپٹن کا آغاز کیا۔قابل بنانے کے لیے 

اندوز ہونے اور مقامی کاروباروں کی معاونت کرنے کے لیے باہر جانے کے قابل ہوئے ہیں۔ اب تک، پیٹیو برامپٹن پروگرام کے  
 درخواستیں منظور ہو چکی ہیں۔ 38ذریعے 

 اقتباسات 

  سے رہے ہیں اور سڑک کنارے اقدامات اٹھاتےئے اپنے کاروباروں کی مدد کے لیے تمام تر ممکن "ہم اس عالمی وباء سے گزرتے ہو
خریداری کے لیے پارکنگ کی یہ نئی جگہیں گاہکوں کو اپنے پسندیدہ مقامی کاروباروں پر بحفاظت خریداری کو آسان بناتی ہیں۔ آئیں مقامی 

 سے بحال ہونے میں مدد دیں۔" لمحات معیشت کو ان مشکل  چیزوں کی حمایت جاری رکھیں اور اپنی کمیونٹی اور 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -



 

 

مدد دینے کے لیے ان کے ساتھ کے اثرات سے گزرنے میں  19-"ہماری اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس ہمارے مقامی کاروباروں کو کوِوڈ
میں داخل ہوتے ہوئے اپنی   3کام کرتی رہی ہے اور ہم صوبے کے دوربارہ کھلنے اور بحالی کے مرحلہ  بت میں اور مل جل کرقر

 کاروباری کمیونٹی کی مدد کے طریقوں کی تالش جاری رکھیں گے۔"

 ؛ کو چیئر، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس؛ سٹی آف برامپٹن 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

خریداری کے لیے پارکنگ زونز ان اقدامات کی ایک اور مثال ہیں، جو ہم نے پورے شہر میں اپنے مقامی کاروباروں  سے  "سڑک کنارے 
کی معاونت کے لیے اٹھائے ہیں۔ یہ کاروبار ہماری کمیونٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ہماری معیشت کا ایک بنیادی حصہ ہیں۔ بھی اس وقت  

کے اثرات سے بحال ہونے میں مدد دینے کے لیے مقامی چیزوں کی حمایت   19-زیادہ اہم ہے کہ ہم شہر کو کوِوڈ  یںپہلے سے کہ  یہ بات
 کریں۔ 

 ، اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس؛ سٹی آف برامپٹن لیڈ؛ کو 6اور  2مائیکل پیلیسچی، ریجنل کونسلر، وارڈز  -

کے اثرات کے ردعمل کے دوران ان کی معاونت کے   19-کاروباروں کی جانب سے کوِوڈ"کونسل اور سٹی کے عملے نے ہمارے مقامی 
پرجدت اور محفوظ طریقوں کی تالش کی ہے۔ اپنی مقامی کاروباری کمیونٹی اور اہم فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے کے ذریعے، ہم برامپٹن  

کام جاری  اپنا کے لیے  کرنے تالش دوبارہ کھولنے اور بحالی کو ممکن بنانے کے لیے نئے حل کو میں مکمل طور پر معموالت زندگی 
 رکھیں گے۔" 

 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 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
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