
 

 

                      برائے فوری اجراء 
  

 کے بہترین آجروں  2021فوربز نے سٹی آف برامپٹن کو 

 میں سے ایک قرار دے دیا

چوٹی کے آجرین کی فہرست میں سے   300سٹی آف برامپٹن کو فوربس کی جانب سے کینیڈا کے  –  (2020جنوری  27برامپٹن، آن )
 کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔  2021کینڈاز بیسٹ ایمپالئرز 

 
 تھا۔ 58میں سے  300یہ مسلسل تیسرا سال ہے، جب سٹی فوربز کی فہرست میں آیا ہے۔ اس سال، سٹی کا درجہ 

کمپنیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے   ینفوربز نے کینیڈا کے بہترین آجروں کی ساالنہ درجہ بندی کرنے کے لیے، مالزمین کی پسندیدہ تر
 ( کے ساتھ شراکت داری کی۔ Statistaمارکیٹ ریسرچ کمپنی اسٹیٹسٹا ) 

 
سے   500کے بہترین آجروں کا انتخاب کیا، جس کا کینیڈا میں  2021فوربز اور اسٹیٹسٹا نے ایک خودمختار سروے کے ذریعے کینیڈا کے 

سے زائد کینیڈین مالزمین کے وسیع نمونے پر اطالق کیا گیا۔ یہ جائزہ   8,000ں کے زیادہ مالزمین کے ساتھ کام کرنے والی کمپنیو
مالزمین کی جانب سے بال واسطہ اور بالواسطہ سفارشات پر مبنی تھا، جنہیں کسی دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنے آجروں کی سفارش  

ائزوں میں ان کے متعلقہ شعبوں میں دیگر آجر بھی شامل تھے، جو  کرنے پر رضامندی کی درجہ بندی کرنے کا کہا گیا تھا۔ مالزمین کے ج
 مثبت یا منفی طور پر نمایاں تھے۔ 

 فوری حقائق 

اس   تیار کیا۔ پانچ سالہ ورک پلیس ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن اسٹریٹیجی اینڈ ورک پالنمیں، سٹی آف برامپٹن نے ایک  2019نومبر  •
میں ایک ایسی مزید جامع تنظیمی ماحول کو فروغ دینے کے مواقع کی نشاندہی کی گئی ہے، جو اپنے لوگوں کو وابستہ رکھے،  

 اپنی جانب راغب کرے۔  ترقی دے اور سراہے اور ایک تنوع افرادی قوت کو 
  د رکھ رہا ہے۔ کی بنیا اپنے مالزمین اور شہریوں کی خدمت کے لیے ایک ایکوئٹی آفسدسمبر میں، سٹی نے اعالن کیا کہ یہ  •

ایکوئٹی آفس نسل، شجرہ نصب، آبائی جگہ، رنگ، نسلی پس منظر، معذوری، شہریت، قوم، جنس، جنسی رجحان، جنسی شناخت،  
ہم جنس شراکت داری، عمر، ازدواجی حیثیت، خاندانی حیثیت، تارک وطن کی حیثیت، عوامی معاونت کی وصولی، سیاسی  

درجے، زبان اور/یا سماجی و معاشی حیثیت سے قطع نظر جائے کار اور کمیونٹی میں  وابستگی، مذہبی وابستگی، خواندگی کے 
 موجود رکاوٹوں کی شناخت کرنے اور انہیں ختم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ 

 اقتباسات 

ایسی کمیونٹی بنانے کے  "سٹی آف برامپٹن ایک اچھی طرح چالیا جانے واال شہر ہے اور ہمارے مالزمین ہمارے رہائشیوں کے لیے ایک 
لیے وقف ہیں، جو محفوظ، قابل اسحتکام اور کامیاب ہو۔ مسلسل تیسرے سال، فروبز کی جانب سے کینیڈا کے چوٹی کے آجر کے طور پر  

 ۔"تسلیم کیے جانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں!" ہم اپنے عملے، چاہے سابقہ یا موجودہ، کے لیے پسندیدہ آجر کے طور پر برقرار ہیں

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"برامپٹن نگینوں سے جڑا ہوا ہے اور سٹی میں، ہم ایک ایسا متنوع افرادی قوت بنانا جاری ہیں، جو ہماری کمیونٹی کی عکاسی کرے۔  
عے، ہم تمام افراد کے ساتھ ہمارے ورک پلیس ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن اسٹریٹیجی اینڈ ورک پالن اور ایکوئٹی آفس جیسے اقدامات کے ذری 

 جائز اور منصفانہ سلوک اور سٹی کے تمام عملے کے لیے ایک ہم آہنگ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

 ، سٹی آف برامپٹن10اور  9ہرکرات سنگھ، چیئر، کارپوریٹ سروسز؛ سٹی کونسلر، وارڈز  -

دامات کرنا جاری ہے، تاکہ یہ تمام لوگوں کے لیے جائز اور منصفانہ ہو سکے۔ ہم اپنے  "سٹی جائے کار پر رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے اق
مالزمین کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے وقف ہیں، جو ہمارے رہائشیوں کی خدمت کرنے اور جائے کار کا ایک مشمول اور مشغول کن  

جانب سے کینیڈا کے بہترین آجروں میں سے ایک کے طور پر تسلیم  ماحول بنانے میں اتنی لگن رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر، فروبز کی 
 کیے جانے پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں!" 
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 ؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

ترین آجروں میں سے ایک کے طور پر منتخب  "فوربز کی جانب سے مسلسل تیسرے سال کے لیے ہمارے مالزمین کا ہمیں کینیڈا کے بہ 
کرنا ایک ایسے مشمول ماحول کے فروغ کے لیے سٹی کے جذبے کی مثال پیش کرتا ہے، جو ہمارے لوگوں کو مشغول کرے، ترقی دے  

کردار کو تسلیم  میں اپنے مالزمین، ان کے اعتماد اور ہماری تنظیم میں ان کے  اور سراہے اور ایک متنوع افرادی قوت کو کھینچ الئے۔
کرنا چاہوں گا؛ جو برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے مسلسل نتائج فراہم کر رہے ہیں اور ہماری متنوع کمیونٹی سے توانائی حاصل کرتے  

 ہیں۔"

 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
 سٹی آف برامپٹن 

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