
 

 

 

                                             برائے فوری اجراء
 

 کر دی ہے  شروع  متعین کرنے کی حمایت  ریٹسمنصفانہ    ے ٹی آف برامپٹن نے آٹو انشورینس کس
 

چونکہ رہائشی آٹو انشورینس پر صوبے میں بلند ترین ریٹ ادا کر رہے ہیں اور ان میں روز بروز اضافہ بھی   – (2021اپریل  26برامپٹن، آن )
دیکھنے میں آ رہا ہے، لٰہذا سٹی آف برامپٹن نے صوبائی حکومت سے گزارش کی ہے کہ اونٹیریو میں آٹو انشورینس کے ریٹس پر نظرثانی اور 

 ئی جائے۔اصالحات النے کے عمل میں تیزی ال
 

مہم کا آغاز کر دیا ہے تاکہ برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے آٹو انشورینس کے منصفانہ ریٹس   #FairDealForBramptonآج سٹی کونسل نے 
انشورینس کسی بھی گھرانے کے اخراجات کا ایک بڑا حصہ ہوتے ہیں اور برامپٹن کے رہائشی اونٹیریو   نے کی حمایت کی جائے۔ آٹوامنظور کر

 فیصد زیادہ ریٹس ادا کرر ہیں۔  123کے ایک اوسط ڈرائیور کے مقابلے میں 
 

تک کے بلند ترین  3,301برامپٹن کے ڈرائیوروں سے شہر کے پوسٹل کوڈز کے لحاظ سے مختلف ریٹس وصول کیے جا رہے ہیں، جن میں $
رہائشیوں کو اب اس کے خالف آواز اٹھانی چاہیے اور سٹی کی  ریٹس بھی شامل ہیں، جو کہ صوبائی اوسط سے دوگنا زیادہ بنتے ہیں۔

FairDealForBrampton# :مہم کی درج ذیل طریقوں سے حمایت کرنی چاہیے 

اور یہ بات   ( کو مخاطب کریں MPPاور اپنے لوکل ممبر آف پارلیمنٹ ) سائن کریں آن الئن پیٹیشنسٹی آف برامپٹن کی ویب سائیٹ پر  •
موصول   ہ برامپٹن کے اس مسئلے کے حل میں اپنا کردار ادار کریں گے۔آپ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وان کے علم میں الئیں کہ 

  تک پہنچائے گا۔ MPPہونے والی تمام پیٹیشنز کو سٹی اکٹھا کر کے متعلقہ 

پر   انسٹاگراماور  فیس بک ,ٹویٹرکے بارے میں  مہم  #FairDealForBrampton اپنے پڑوسیوں، اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ •
مہم کے بارے میں مزید  بات چیت کریں اور اس مہم کے حوالے سے تازہ ترین خبروں، کلیدی حقائق اور معلومات سے باخبر رہیں۔

 ۔پر کلک کریں یہاں مالحظہ کریں ، جس کے لیے #FairDealForBrampton معلومات کے لیے برامپٹن کی ویب سائیٹ
 

 اقتباسات 
 

کی عالمی وباء کی وجہ سے معاشی مشکالت کا شکار ہیں، لٰہذا حکومت کو آٹو  19-"کیونکہ برامپٹن اور پورے اونٹیریو کے خاندان کووڈ
 انشورینس کے بڑھتے ہوئے ریٹس پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیں۔ یہ تبدیلی کافی پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور پوسٹل کوڈ

ا چاہیے۔ برامپٹن کے لوگ اکٹھے ہو کر ہی آٹو انشورینس کے آسمان سے کے لحاظ سے انشورینس ریٹس کے تعین کا امتیازی سلوک بند کیا جان 
 حاصل کر سکتے ہیں۔"   FairDealForBrampton#باتیں کرتے ہوئے ریٹس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور ایک 

  پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن -
 
"برامپٹن کے ڈرائیور بہت طویل عرصے سے پوسٹل کوڈ کے لحاظ سے سے  باقی صوبے کے مقابلے میں آٹوموبائل انشورینس کی زیادہ قیمت ادا  

کر رہے ہیں۔ یہی وقت ہے کہ صوبائی حکومت پر دبأو ڈاال جائے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق آٹوموبیل انشورینس کے ریٹس پر نظرثانی کریں 
 حاصل کریں"۔  FairDealForBrampton#حات الئیں۔ یہی وقت ہے کہ ہم اور اصال

 ،  سٹی آف برامپٹن10اور  9گرپیت ڈھلون، ریجنل کونسلر وارڈز  -
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ہمارے   سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000سے زائد لوگوں اور  700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں   ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں
قابل دوام اور کامیاب ہو۔ رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، 

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

 میڈیا کنٹیکٹ 
 مونیکا ڈوگال 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن
rampton.caMonika.Duggal@b |3426 -874-905 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Welcome.aspx
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