
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
 

 : شرکت کانفرنس میں AMO 2020 کی جانب سے سٹی آف برامپٹن 
 معاشی بحالی اور ترقی کے لیے شراکت داری 

میونسپیلٹیز  اگست تک سٹی آف برامپٹن کی جانب سے ایک وفد ایسوسی ایشن آف  19تا  17مورخہ  -  ( 2020اگست  17آن )برامپٹن، 
(AMO )2020    ورچوئل کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ میئر پیٹرک برأون کی سربراہی میں کونسل اراکین اور سٹی کے افسران پر مشتمل

 ی اہم ضروریات پر بات چیت کرے گا۔ یہ وفد صوبہ بھر کے اہم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر برامپٹن کی انتہائ 

منسٹری آف ہیلتھ، منسٹری آف انفراسٹرکچر، منسٹری آف انوائرنمنٹ، کنزرویشن اینڈ پارکس اور منسٹری آف کالجز اینڈ منسٹری آف فنانس، 
 یونیورسٹیز کے ساتھ پہلے سے ہی میٹنگز طے کی جا چکی ہیں۔

  ستقل تعاون کی تالش ہو معاشی بحالی کے لیے م اپنی ریکی سب سے اہم ذمہ دا سٹیکی روشنی میں،  ردعملموجودہ خالف کے  19-کووڈ
کے معیار  اپنے رہائشیوںترقی کے انتظام اور  دوام گے جو شہر کی قابل  سامنے الئیںاضافی ترجیحات کو بھی ایسی  سٹی کے افسرانگی۔ 

 شامل ہیں:  درج ذیل ، ان میںکو بہتر بنانے کا ضروری حصہ ہیں زندگی

 اور ہیلتھ کیئر کی تیسری سہولت گاہ کا قیام مرحلہ دوئم کا عزم پیل میموریل کے  -ہیلتھ کیئر •
آل ڈے گو سروس، الئیٹ  دو طرفہ  بشمول  نئے طریقوں پر سرمایہ کاری میں اضافہنقل و حمل کے   درجے کی نقل و حمل۔ اعلی   •

 ۔ ریل ٹرانزٹ اور بس ریپڈ ٹرانزٹ
میں اضافہ  ر واک منصوبے میں سرمایہ کاری کے ذریعے سے شراکت داری و  کے ر   سٹی  -موسمیاتی تبدیلی اور سیالب میں کمی •

( کی جانب سے شناخت کردہ گرین انفراسٹرکچر  CEERPکمیونٹی انرجی اینڈ ایمشن ریڈکشن پالن ) اور  اور ہموار منظوریاں
 پروجیکٹس میں نئی سرمایہ کاری۔  

تک   نیٹ ورکس سے نقل وحرکت کے کی مدد جس  میں بہتری النانقل وحرکت کے قابل عمل طریقوں   -فعال نقل و حمل  •
   اور حفاظت میں اضافہ ہو۔ رسائیکی  رہائشیوں

( کی قانون سازی کے ذریعے پوسٹ سیکنڈری تعلیم کے مواقع میں اضافہ  BramptonUبرامپٹن یو ) -مواقع پوسٹ سیکنڈری •
   فراہمی۔کرنے میں معاونت کی 

ایک ہموار مالی مدد کی درخواست  کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے  19-کووڈ  -پر ٹیکس کی چھوٹ امالکعوامی ادارہ جاتی   •
 کرنا اور ایک مکمل اور کامیاب معاشی بحالی کو یقینی بنانا۔ 

 
   

  پربڑھوتری کے ایک نئے نمونے ے ی کے ل نےی د کو فروغ (  TOCبرامپٹن میں ٹرانزٹ اوریئنٹڈ کمیونٹیز ) – اربن ہب کمیونٹی •
  مندانہ مقامی عالقہ تشکیل دینے کے لیے صوبہ سے  اور ایک صحت  منٹ تک چلنے کے قابل 20 اربن کمیونٹی ہب کے طور پر 

 درخواست کرنا۔

 ۔مالحظہ کریں ویب سائیٹ  کی  سٹیکے لیے  جاننے مزید  

  اقتباسات 

کے معاشی اثرات کی بحالی میں مدد   19-کووڈ اپنی ضرروریات سے ہم آہنگ ایک ایسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں جو ہمیں ہم "
فراہم کر رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے حل بھی ہماری توجہ کا مرکز ہیں جن کی مدد سے ہمارے شہر کی قابل دوام بڑھوتری  

سے برامپٹن کے ساتھ کیے گئے  کی جانب میں صوبے کو یقینی بنا سکیں۔  معیار زندگیاعلٰی رہائشیوں کے  ممکن ہو سکے گی تاکہ ہم اپنے
 حالیہ وعدوں پر مشکور ہوں اور معاشی بحالی اور بڑھوتری کے راستے میں اسی بنیاد پر آگے بڑھنے کا منتظر ہوں۔" 

 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  - 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Relations/Pages/Lets-Partner.aspx


 

 

کو جاری رکھا ہے جن پر شہری  خالف ہمارے ردعمل کے دوران سٹی نے اپنی ایسی ضروری اور اہم سروسز کی فراہمی کے  19-کووڈ ”
انحصار کرتے ہیں جبکہ ہم نے اپنے ایسے کلیدی پروجیکٹس پر بھی کام کرنا جاری رکھا جو ہماری مکمل معاشی بحالی اور مسلسل  

برامپٹن کے مستقبل کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کے دوران اعلٰی حکومتی سطحوں کے   بڑھوتری میں معاون ثابت ہوں گے۔
کے دوران صوبے کے ساتھ شراکت داری   AMO 2020ساتھ قریبی رابطہ کاری ہماری کامیابی میں انتہائی اہم کردار ادا کرے گی اور 

 کے مواقع کے حوالے سے اپنی کلیدی ترجیحات پر بات چیت کرنے کا منتظر ہوں۔" 

  ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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م جوعمل بھی ہ روزگاروں کا گھر ہے۔ 70,000ن اورباشندوں کا مسک 650,000برامپٹن کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے، برامپٹن 
ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی کرتے ہیں اس کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے 

وظ، قابل استحکام اور  جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محف
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر کامیاب ہو۔ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 ڈوگال مونیکا 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Duggal@brampton.caMonika.|3426 -874-905 
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