
 

 

                      برائے فوری اجراء 
  

2021-سٹی آف برامپٹن نے کونسل کی مدت کی ترجیحات کی شہ سرخیاں جاری کر دی ہیں اور کونسل نے  
  کلیدی ترجیحات پر خصوصی توجہ دینے کی منظوری دے دی ہے 16کے لیے  2022

کی ترجیحات پر   2022-2018 برائے کے دوران کونسل کی مدت 2020کل سٹی آف برامپٹن نے  –  (2021جنوری  28برامپٹن، آن )
اپنی کلیدی کامیابیوں پر  ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ جاری کی ہے، جس میں عالمی وباء کے دوران گذشتہ سال کی 

   روشنی ڈالی گئی ہے۔ 

  2020میئر اور کونسل ممبران کے ساتھ منعقد کیے جانے والے انٹرویوز، اعلٰی قیادت کی جانب سے موصول ہونے والی فیڈبیک اور نومبر 
میونٹی کو بہترین معاونت فراہم  میں کونسل ورکشاپ  کے دوران منعقد کی جانے والی پولنگ کے نتائج کو مدنظر رکھتے ہوئے کونسل نے ک

ترجیحات کو دو حّصوں میں  ہے۔  دی منظوری کی کرنے  شامل میں ترجیحات اّولین اپنی کل  کو  ( 162)صفحہ ترغیبات 16کرنے کے لیے 
تقسیم کیا گیا ہے: بین الحکومتی/ معاونتی ترجیحات؛ اور سٹی کے زیر اختیار/قابو ترجیحات؛ جو تمام برامپٹن کی حکمت عملی کی متعین 

 شدہ سمت کی معاونت کے لیے جاری رہیں گی۔ 

نے کچھ ایسے غیر متوقع حاالت اور چیلنجز پیدا کیے ہیں جن سے نمٹنے کے لیے ہمارے عملے کو تیزی سے مطابقت پیدا   19-کووڈ
کرنے اور انہیں پروگراموں اور سروسز میں منتقل کرنے کی ضرورت ہو گی۔ اس کے باوجود، سٹی نے کلیدی شعبوں میں اپنی پیش رفت  

 عمل اور بحالی کے کاموں میں بھی توازن کو برقرار رکھا گیا:کے خالف رد 19-جاری رکھی، جبکہ کووڈ 

 شہر ہے ایک برامپٹن مواقع کا 

 ہوا ہے اور کاروباروں کو معاونتوں کی فراہمی جاری ہے: سٹی آف برامپٹن نے حاالت کو بہتر بنانے کا عمل جاری رکھا 

 فراہم کرنا   233,000چھوٹے کاروباروں کو گرانٹ کی مد میں $ •
 ورچوئل تقریبات اور سیمینارز کے ذریعے مصروف عمل رکھنا 137شرکاء کو  5,000 •
  82نئے کاروباروں کی تخلیق اور  38سے مشاورتوں کی فراہمی، بشمول برامپٹن انٹرپرینیئور سنٹر کی مدد  1,043کالئینٹس کو  •

 کاروباروں میں توسیع کا عمل۔ 
 کرانا   متعارف ڈأون ٹأون برامپٹن میں معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے انوویشن ڈسٹرکٹ میں چار نئے شراکت داروں کو  •

 برامپٹن ایک گلدستے کی مانند ہے 

 شمولیت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے:  کمیونٹی کی اور  برامپٹں اپنے تنوع کی خوشیاں منانا جاری رکھے ہوئے ہے

  کی سرمایہ کاری، غیر منافع بخش تنظیموں کے ڈیجیٹل پروجیکٹس کی معاونت کرنا 435,561ایڈوانس برامپٹن فنڈ میں $ •
میں ایک   2021یونٹ کا قیام بلیک افریقن اینڈ نان کیریبئن سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک ایمپاورمنٹ اور اینٹی بلیک ریس ازم  •

 ایکویٹی آفس کا قیام جس کی توجہ جائے کار اور کمیونٹی میں موجود رکاوٹوں کی نشاندہی کرنا اور ان کا انسداد ہے 
ریکارڈ    900سیاہ فام کمیونٹی کے لیے فائر سروسز سنٹر میں کیریئر کے حوالے سے معلوماتی نشستوں کا انعقاد کرنا جس میں  •

 ت کی شرکاء نے شرک 
تحفظ اور شمولیت کے مقصد کے لیے، سٹی کے دو پارکس یعنی پرپل لیلیک میموریل پارک اور ایمینسیپیش پارک کے نام تبدیل   •

 کرنا۔

 برامپٹن ایک گرین سٹی ہے 

 سٹی نے جدت، توانائی کی استعداد، عوامی نقل و حمل کے ذرائع اور قدرتی خالی جگہوں کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں: 

  10,000سے زیادہ شرکاء راغب ہوئے  اور انہوں نے  6,000اپنے پہلے بیک یار ڈ گارڈن پروگرام کا آغاز کیا، جس کی جانب  •
 پأونڈ غذائی اشیاء پیدا کیں اور انہیں فوڈ بینکس کو عطیہ کیا
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 ف کرایاگرین ہأوس گیسوں میں کمی النے کے لیے ایک کمیونٹی انرجی اینڈ ایمشنز ریڈکش پالن کو متعار  •
ملین حاصل کیے؛ اور سیالبی پانی کی تباہ کاریوں سے بچنے کے   83.1نقل و حمل کے پروجیکٹس کی مالی معاونت کے لیے $ •

 حاصل کیے   38لیے اپنے ِرّور واک پروجیکٹ کے لیے $
مکمل طور پر  ٹرانزٹ کی تیسری سہولت کے لیے منصوبہ جات کی منظوری، جو نقل و حمل و ذخیرہ کی سہولیات کے لیے  •

 بجلی سے چلنے والی ایک سہولت گاہ ہو گی

 شہر ہے برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ  

سٹی نے کمیونٹی کی سیفٹی پر توجہ، ذہنی صحت کی معاونت میں بہتری اور ایک فعال و صحت بخش طرز زندگی کی حوصلہ افزائی میں 
 مدد کی: 

 عدد آٹومیٹڈ سپیڈ انفورسمنٹ کیمروں کی تنصیب  26پورے برامپٹن کے کمیونٹی سیفٹی زونز میں  •
 تاکہ سردیوں کے موسم میں رہائشی محفوظ طور پر چست و فعال رہیںچار عدد نئے اِن ڈور اسکیٹنگ رنکس کا قیام  •
  چستی کی سہولت گاہوں مثالا تفریحی مراکز، پارکس اور فیلڈز وغیرہ میں اضافی سہولیات کی تکمیل •
 کلومیٹر بائیک لین کی تعمیر 26شہر میں نقل و حمل کے فعال ذرائع کو فروغ دینے کے لیے  •

 برامپٹن بہترین طرز حکمرانی کا حامل شہر ہے 

ہے اور عالمی وباء کے دوران بھی اس کا انتظام بہترین طریقے   سٹی آف برامپٹن نے سروس کے معیار میں بہتری کا عمل جاری رکھا ہوا
 سے چالیا گیا ہے: 

مسلسل تین سال تک ٹیکسوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اور قومی ذخائر میں بھی غیرمعمولی اضافہ ہوا ہے، جبکہ ریائشیوں کو   •
 بہترین کلیدی سروسز کی فراہمی بھی جاری رہی ہے 

نگ کو برقرار رکھا گیا ہے، یہ اعلٰی ترین درجہ ہے جو کسی بھی میونسپیلٹی کو بہترین معاشی  کریڈٹ ریٹ  AAAسٹی کی  •
 سرگرمیوں کی بناء پر ملتا ہے 

 ( ایپ، جو سہولت گاہوں کی نگرانی کرتی ہے، کو اّول وقت میں زیر استعمال الیا گیا ہے Mobi Inspectموبی انسپیکٹ )  •
)میونسپل   ملین 0.6سیف ری سٹارٹ پروگرام( اور $  2)مرحلہ  ملین 27.5سیف ری سٹارٹ پروگرام(، $  1مرحلہ ) ملین $34.9 •

 ٹرانزٹ انہانسڈ کلیننگ فنڈ( کی حمایت اور حصول 
  300( کی جانب سے کینیڈا کے بہترین آجر ہونے کا اعزاز حاصل کرنا، جس میں پورے ملک کے چوٹی کے Forbesفروبز ) •

 آجرین شامل ہوتے ہیں

کی کامیابیوں اور شہ سرخیوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں   2020کونسل کی مدت کی ترجیحات برائے 
 www.brampton.ca/tocp 

 اقتباسات 

میں بطور ٹیم حاصل کیے ہیں، پیش کرنے پر فخر   2020"مجھے اپنی کونسل کی مدت کی ترجیحات کی شہ سرخیاں اور نتائج، جو ہم نے 
محسوس ہو رہا ہے۔ عالمی وباء کے پھوٹ پڑنے پر، سٹی کی اّولین توجہ اپنی کمیونٹی کی معاونت پر مرکوز رہی ہے۔ اس دوران ہم نے  

اضافی ترغیبات پر اپنے اس اہم کام کے سلسلے کو بھی جاری رکھا۔ اب جبکہ  20ترجیحات اور کونسل کی  22ت، ترغیبا 51اپنی موجودہ 
ترجیحات پر اپنی توجہ کو زیادہ مرکوز کر لیا ہے تاکہ   16کے لیے  2022-2021میں قدم رکھ چکے ہیں، ہماری کونسل نے  2021ہم 

 ٹی کے اہم معامالت پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔"اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہم اپنی کمیون 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

میں انتہائی مشکل وقت کا سامنا کیا ہے اور سٹی کے عملہ نے شہریوں، کاروباری اداروں اور   2020کی وجہ سے ہم نے  19-"کووڈ 
یا ہے۔ کونسل کی مدت کی ترجیحات کے حصول کے لیے، عالمی وباء کے  کمیونٹی گروپس کی معاونت کے لیے انتہائی جانفشانی سے کام ک

کی   2020دوران بھی ہماری ٹیم نے سٹی کی سروسز کی فراہمی کے عمل کو انتہائی مٔوثر طریقے سے جاری رکھا۔ مجھے اپنی ٹیم کی 
کلیدی ترجیحات پر اپنی توجہ مرکوز   16 کامیابیاں شیئر کرنے پر فخر محسوس ہو رہا ہے اور کونسل کی وسط مدتی تجدید کے طور پر 

  کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ برامپٹن کی ٹیم کی توجہ اپنی کمیونٹی کو بہترین سروسز کی فراہمی پر مرکوز ہے۔" 
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 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 

یاتی 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 ٹیکنالوجی اور ماحول
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ط ہوں۔پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

