
 

 

 
 

 اجراء  فوری  برائے
 

  ہیںئے جا رہے بنا مقامات عوامی   ےڈأون ٹأون برامپٹن میں نئ  

سٹی آف برامپٹن، ڈأون ٹأون برامپٹن بزنس امپرومنٹ ایریا کے  اشتراک   -صرف النگ ویک اینڈ کے دوران   -(  2020ستمبر  4برامپٹن، )
 رہائشیوں اور سیاحوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے دو عدد نئے پارکلیٹس )چھوٹے پارکس( کا بندوبست کیا ہے۔کے ساتھ ڈأون ٹأون میں 

جسمانی فاصلہ بندی اور حفاظتی اقدامات کو مدنظر رکھتے ہوئے سٹی نے پارکنگ کی تین چھوٹی جگہوں کو سبزہ سے بھرپور عوامی  
ی محفوظ طریقے سے سماجی میل جول کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ دو  نشست گاہوں میں تبدیل کر دیا ہے جہاں پر شہر

 مین اسٹریٹ نارتھ )ِویوین لین کے سامنے( واقع ہیں۔ 64مین اسٹریٹ نارتھ اور  40اور  38پارکلیٹس 

 نومبر تک اپنی جگہ پر موجود رہیں گے۔  1یہ ڈھانچے 

 برامپٹن کے مقامی کاروباروں کی معاونت 

( نے مقامی کاروباروں کو بری طرح متاثر کیا ہے اور انہیں اس وقت پہلی کبھی بھی سے زیادہ برامپٹن کی  19-کورونا وائرس )کوِوڈ
کو منظور کیا،  معاشی بحالی کی حکمت عملی  کمیونٹی کی معاونت درکار ہے۔ مئی کے مہینے میں، برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن کی

جس میں چھوٹے کاروباروں، ریسٹورینٹس اور سیاحت کی مدد کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ سٹی نے آج تک کئی نئی ترغیبات کا آغاز کر دیا  
ں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو خریداری،  پروگرام۔ شہریو پیٹیو برامپٹن مہم اور سپورٹ لوکل برامپن ہے، بشمول 

 کھانے پینے اور تحائف کے لیے وہ مقامی کاروباروں سے رجوع کریں۔ 

 اقتباسات 

کے خالف ہمارے شہر کی جانب سے پورے ردعمل کے دوران ہم نے اپنے پروگراموں، سروسز اور مقامات کو اپنے رہائشیوں   19-"کووڈ 
اروں کی معاونت کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ پیٹیوز کی گنجائش میں توسیع سے لے کر ان نئے پارکلیٹس تک، ہم نے ہمیشہ  اور کاروباری اد

اپنے لوگوں کے لیے برامپٹن کی پیش کردہ خدمات سے لطف اندوز ہونے کے لیے محفوظ طریقے تالش کیے ہیں۔ ہمارے ڈأون ٹأون کی یہ  
کے لیے فراہم کی گئی ہیں اور میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ ان سے محفوظ   دو نئی جگہیں صرف النگ ویک اینڈ

 طریقے سے لطف اٹھائیں!"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن    -

کا بہت شکریہ۔ یہ نئے پارکلیٹس ہمارے شہر کے مقامی کاروباروں میں  BIA"اس پروجیکٹ میں شراکت داری کرنے کے لیے برامپٹن 
تشریف النے والے رہائشیوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے نئی اور محفوظ عوامی جگہیں فراہم کر کے ہمارے شہر کی دوبارہ کھلنے اور  

 بحالی کی حکمت عملی میں معاون ثابت ہوں گے۔ 

؛ چیئر، پالننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ؛ لیڈ، میئرز ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ، سٹی  4اور  3رڈز مارٹن میڈیروس ریجنل کونسلر وا  -
 آف برامپٹن

"اس وباء کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے مالزمین، رہائشی اور کاروباری ادارے کتنے زیادہ پرعزم، اختراعی اور نگہداشت کنندگان 
نت اور ہماری اجتماعی بحالی کے ضمن میں اپنے بھرپور عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ پائلٹ پروگرام  ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی معاو

اسی جذبے کی عکاسی کرتا ہے اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ پارکلیٹس ہمارے شہر کی شان میں اضافہ کر  
 رہے ہیں۔"

 ؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز    -

"یہ نئے پارکلیٹس ہماری مسلسل وابستگی اور رہائشیوں، کاروباری اداروں اور مقامی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہمارے قریبی اشتراک عمل  
سکیں۔ میں ڈاون ٹاؤن برامپٹن  کا براہ راست نتیجہ ہیں تاکہ ہمارے شہر کی مکمل بحالی کو محفوظ اور معنی خیز انداز میں مدد فراہم کر

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUSfevLgrPVHsneeyOgebws06m774JlFyw54ldV5a8bAXKny3q4bQUEcMcFSj9JSG3zaORQiPoQLM29R2TK-2FnOmE-3DDAWg_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOqQzRCTzMzT2chMqJqHqmYFL-2BgSq3EHVJMbGZZsz6oh7uJcppdUTieKGTEMArMwrEc94L5WDK6ZQ8HMf6ldcyh-2BIsPHKFKUNNXOd-2BaOoM-2BLaSXgDQ7imhVHVjZ8qqj3nBBaLQSp-2B-2BNcF7svbeZ7bfAOfKEutqGfAolVNlfdOEStD9VsR9LovB95HLkk1mbCPzpGPy2EIJJ4mcK9Mml1uZVbS4Nl9-2BpDsIVz3fnBzgFBMwWd12qvIgBB8cUvbUea98E-3D&data=02|01|monika.duggal@brampton.ca|570cd68dd6db47a7640508d8513aef58|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637348660851594721&sdata=vAPpyK+utm9XoCOxu4ELMbXIml/zxzqUk1N/DHN8AtU=&reserved=0


 

 

BIA   کے اپنے شراکت داروں اور سٹی کی اپنی ٹیم کا مخلصانہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے رہائشیوں اور سیاحوں کے
 لطف اندوز ہونے کے لیے ان جگہوں کو بنایا ہے۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن   -

نے سٹی آف برامپٹن کے شہری اربن ڈیزائن گروپ کے ساتھ ڈأون ٹأون برامپٹن میں بحالی کے بہت سارے   BIAرامپٹن "ڈاون ٹاؤن ب 
پروگراموں میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اور ہمیں یہ دیکھ کر انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مین اسٹریٹ نارتھ پر عوامی  

  روگرام کو فعال بنا دیا گیا ہے۔" مفاد کے پیش نظر پائلٹ پارکلیٹس پ 

 ( (BIAسُوزی گوڈفرائے، ایگزیکٹو ڈائریکٹ، ڈأون ٹأون برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایریا  -
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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
 سٹی آف برامپٹن
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