
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 
 
 کے بہترین آجروں  2022فوربز نے سٹی آف برامپٹن کو 

 میں سے ایک قرار دیا ہے 
 

  کے بہترین آجروں 2022ڈا کے  ی کین ( کی جانب سے Forbesسٹی آف برامپٹن کو فوربز ) – (2022جنوری  26برامپٹن، آن )
ویں نمبر پر رکھا گیا ہے اور یہ لگاتار    98شہروں میں سے   300اس سال، سٹی کو  میں سے ایک کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔

 چوتھا سال ہے کہ شہر اس فہرست کی درجہ بندی میں شامل ہو رہا ہے۔ 
 

  500( کے ساتھ شراکت داری کی ہے، جس میں  Statistaنے کے لیے مارکیٹ ریسرچ کمپنی سٹیٹسٹا )فوربز نے ساالنہ فہرست مرتب کر
سے زیادہ باشندوں کا سروے کیا گیا ہے۔ شرکاء نے اپنی تنظیموں   10,000سے زائد مالزمین والی کمپنیوں میں کام کرنے والے کینیڈا کے 

ی خواہش کی بنیاد پر درجہ دیا ہے۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ اپنی  کو دوستوں اور خاندان والوں کو ان کی سفارش کرنے ک
 تنظیموں کے عالوہ دیگر تنظیموں کو بھی نامزد کریں گے۔ 

 
 سٹی آف برامپٹن، شہ سرخیاں  
 

م کرتے  میں، سٹی آف برامپٹن نے ایک فلیکسیبل ورک پروگرام شروع کیا تھا جس میں مالزمین کہاں اور کب کا 2022جنوری  •
ہیں کے حوالے سے لچک کی حمایت شامل تھی؛ اور اس میں ریموٹ ورک، لچکدار اوقات، جاب شیئرنگ اور کام کے ہفتوں کو  
مختصر کرنا بھی شامل تھا۔ یہ پروگرام ورک پلیس ماڈرنائزیشن کے اقدام کا ایک حصہ ہے، جس میں کام کے لچکدار اختیارات  

 ار کی منصوبہ بندی بھی شامل ہے۔ اور تعاون کی حمایت کے لیے جائے ک
میں، سٹی نے کمیونٹی میں پائی جانے والی سیاہ فام نسل پرستی کے خالف بامعنی کارروائی کرنے کے لیے اپنا اکنامک   2020  •

کے   میں، یونٹ نے پانچ سالہ ایکشن پالن کی ترقی میں معاونت 2021ایمپاورمنٹ اینڈ اینٹی بلیک ریسزم یونٹ بھی قائم کیا تھا۔ 
حصول کے لیے کمیونٹی کے ساتھ بڑے پیمانے پر مشاورت، کانفرنسیں اور تقریبات منعقد کیں۔ سٹی نے اپنا ایک بلیک ایمپالئی  

انگیجمنٹ نیٹ ورک بھی تیار کیا اور پرفارمنگ آرٹس میں بلیک اینڈ انڈیجینس یوتھ انٹرنشپ اینڈ کوآپریٹو پروگرام بھی شروع کیا،  
 نوعیت کا پہال پروگرام ہے۔ جو کینیڈا میں اپنی 

ایکوئٹی   ۔تھا کا اعالن کیا مالزمین اور شہریوں کی خدمت کے لیے ایک ایکوئٹی آفسمیں سٹی نے اپنے نئے  2020دسمبر،  •
نسلی پس منظر، معذوری، شہریت، قوم، جنس، جنسی رجحان، جنسی شناخت، ہم جنس   آفس نسل، شجرہ نصب، آبائی جگہ، رنگ،

شراکت داری، عمر، ازدواجی حیثیت، خاندانی حیثیت، تارک وطن کی حیثیت، عوامی معاونت کی وصولی، سیاسی وابستگی، مذہبی  
ار اور کمیونٹی میں موجود رکاوٹوں  وابستگی، خواندگی کے درجے، زبان اور/یا سماجی و معاشی حیثیت سے قطع نظر جائے ک

 کی شناخت کرنے اور انہیں ختم کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ 

 
 اقتباسات 

 
“ہمیں مسلسل چوتھے سال بھی فوربز کی جانب سے کینیڈا کے بہترین آجروں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیے جانے پر ناقابل یقین حد  

الیا جانے واال شہر ہے اور ہمارے مالزمین ہمارے رہائشیوں کے لیے ایک ایسی کمیونٹی بنانے  تک فخر ہے۔  برامپٹن ایک اچھی طرح چ
کے لیے وقف ہیں، جو محفوظ، قابل اسحتکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے عملے کا ہمارے لیے پسند کا آجر ہونے کا یہ اعتراف ہماری کمیونٹی  

 ن نتائج حاصل کرنے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔" کے لیے ان کے جذبے اور ہمارے رہائشیوں کے لیے بہتری 
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

 
 
"برامپٹن مختلف کمیونٹیوں پر مشتمل ایک حسین گلدستے کی مانند ہے اور سٹی میں، ہم ایک ایسی متنوع افرادی قوت بنانے کا عمل جاری  

ے ایکوئٹی آفس جیسے اقدامات کے ذریعے، ہم سٹی کے عملے کے لیے  رکھے ہوئے ہیں، جو ہماری پوری کمیونٹی کی عکاسی کرے۔ ہمار
ہم آہنگی کے ایک ماحول اور تمام افراد کے ساتھ منصفانہ اور مساوی سلوک کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ ہم بہترین 

وبارہ کینیڈا کے بہترین آجروں میں سے ایک کے  امیدواروں کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی جانب متوجہ کر سکیں۔ ہم فوربز کی جانب سے د
 طور پر تسلیم کیے جانے کا جشن مناتے ہیں۔"

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

https://www.forbes.com/lists/canada-best-employers/?sh=84fb8ba2790b
https://www.forbes.com/lists/canada-best-employers/?sh=84fb8ba2790b
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/864


 

 

 
"سٹی آف برامپٹن جائے کار پر رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنا جاری رکھے ہوئے ہے، تاکہ یہ تمام لوگوں کے لیے موزوں اور  
منصفانہ ہو سکے۔ ہمارے مالزمین ہماری متنوع کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے پرجوش ہیں اور ہم ان کے لیے مواقع پیدا کرنے کے  

کام کی جگہ پر ایک جامع اور پرکشش ماحول تشکیل دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمیں مسلسل چوتھے سال بھی   لیے وقف ہیں، جبکہ ہم
 فوربز کی جانب سے کینیڈا کے بہترین آجروں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیے جانے پر فخر ہے۔" 

 آف برامپٹن ؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی 5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -
 
"سٹی آف برامپٹن میں، ہم ایک ایسی جامع ثقافت کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں جو ہماری کونسل کی مدت کی ترجیحات کو عملی جامہ  

پہنانے میں مشترکہ عزم کی بنیاد پر ہمارے لوگوں کو ہم سے وابستہ رکھے، انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کرے اور ان کی کامیابیوں کا 
سے زیادہ مالزمین پر مشتمل ٹیم ہی ہے جو شہر کو کام کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ بناتی ہے۔   6,000ن منایا جائے۔ یہ ہماری جش

میں مسلسل چوتھے سال کینیڈا کے بہترین آجروں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا جانا   -ماضی اور حال   -فوربز اور ہمارے مالزمین  
 ی کامیابی ہے۔" ہمارے لیے ایک بہت بڑ

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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 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 

تنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی م
محفوظ، قابل دوام اور   جدت میں 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

 مالحظہ کریں۔   www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرب ہو۔ ہمارے ساتھ کامیا

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

amulticulturalmedia@brampton.c 
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