
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 

 کلیدی کامیابیاں دکھائی ہیں  اپنی ، جن میںجاری کر دی ہیںں کیاکی جھل 2021سٹی آف برامپٹن نے 

  

کی ترجیحات پر  2022-2018کے دوران کونسل کی مدت  2021آج سٹی آف برامپٹن نے  – (2022فروری   9برامپٹن، آن )
ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ جاری کی ہے، جس میں گذشتہ سال کی اپنی کلیدی کامیابیوں پر روشنی ڈالی  

 گئی ہے۔ 
 

وبائی مرض سے آگے بڑھنے کا عمل جاری رکھا اور ایسی مٔوثر اور  19-شہر کو درپیش چیلنجوں کے باوجود اس نے کووڈ
جو رہائشیوں کے لیے سب سے اہم تھیں اور کونسل کی اس مدت کی ترجیحات کو آگے بڑھانے میں اہم   مفید خدمات فراہم کیں

 پیشرفت بھی حاصل کی ہے۔ 

 کے دوران کمیونٹی کی معاونت  19-کووڈ

ہماری  سٹی کی ٹاسک فورسز اور ری اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کام جاری رکھا کہ 
سے متاثر ہونے والے افراد اور کاروباروں کو امداد اور وسائل فراہم کیے جائیں اور اس ضمن میں وباء کے   19-کمیونٹی میں موجود کووڈ

 ملین سے زیادہ کی فنڈنگ بھی حاصل کی ہے۔  120آغاز سے اب تک اپنی کاوشوں کے ذریعے کووڈ سے متعلق $

 ان جھلکیوں میں سے کچھ درج ذیل ہیں: 

  200سے زیادہ ڈبوں اور اینٹی بیکٹیریل وائپس کے  350سوشل سپورٹ ٹاسک فورس نے کمیونٹی تنظیموں میں سینیٹائزر کے  •
ڈبوں کی تقسیم کے عمل کو مربوط کیا؛ اور 'پیل ہنگر ریلیف نیٹ ورک' کو تقویت پہنچانے کے لیے پیل میں فوڈ ڈسٹری بیوٹرز  

 کے ساتھ شراکت داری کی۔ 
میٹنگز کا بندوبست   51ٹاسک فورس نے برامپٹن ریکریئشن کے ساتھ مل کر سینئرز ڈیجیٹل کیفے کے ذریعے  سینئرز سپورٹ  •

کیا؛ اور ریجن آف پیلز کمیونٹی ریسپانس ٹیبل سینئرز کے ذیلی گروپ اور ماس ویکسینیشن کمیٹی کی معاونت میں بھی اہم کردار  
 ادا کیا ہے۔ 

فعال اور تفریحی سرگرمیوں میں مصروف رہنے کی ترغیب دینے کے لیے مفت   یوتھ سپورٹ ٹاسک فورس نے نوجوانوں کو  •
انٹرایکٹو اور جامع سوشل میڈیا سرگرمیوں اور گیمز کے عالوہ جسمانی فٹنس کے پروگراموں اور تقریبات کی میزبانی کی؛ اور  

  ت کی بھرپور اعانت کی۔سے زائد تنظیموں کے نیٹ ورک کے ذریعے خدما 40نوجوانوں کو خدمات فراہم کرنے والی 
چھوٹے کاروباری ادارے   60اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس نے تین چھوٹی کاروباری رأونڈ ٹیبل نشستیں منعقد کیں، جن میں تقریباً   •

ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ فراہم کیے   78,800چھوٹے کاروباری اداروں کو  850موجود تھے؛ اور برامپٹن انٹرپرینیور سنٹر کے ذریعے 
 گئے۔

سے زیادہ کمیونٹی گروپس کو   55ی اوپننگ اینڈ ریکوری ورکنگ گروپ نے سٹیک ہولڈرز کی دو نشستینمنعقد کیں جن میں ر •
شامل کیا گیا تاکہ شہر کی سہولیات اور پروگراموں کو محفوظ طریقے سے دوبارہ کھولنے کے حوالے سے ان کے ساتھ تبادلہ  

ئی الء اینڈ انفورسمنٹ اور پیل ریجن کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کے ساتھ مل  خیال کیا جا سکے؛ اور ورکنگ گروپ چیئر نے با
 کر سوشل میڈیا پر متعدد عوامی سرگرمیوں کا انعقاد کیا۔

 برامپٹن مواقع کا شہر ہے 
  :  عملی اقدامات اٹھائے ہیںسٹی نے شہریوں کی زندگی اور خوشحالی میں بہتری النے کے لیے 

 ملین مختص کیے گئے  8.4رہائش کی حکمت عملی کے لیے $کونسل سے منظور شدہ سستی  •
 ملین کی سرمایہ کاری کی  16.6نئے انٹیگریٹٰڈ ڈاؤن ٹاؤن پالن کے حصے کے طور پر اسٹریٹ سکیپنگ کے کام میں $ •



 

 

موصول ہوئے، جس کا مقصد کمیونٹی کی حفاظت کو   250,000ریجن آف پیل فار ویلکمنگ سٹریٹس کے پائلٹ پروگرام سے $ •
 ر بناتے ہوئے ڈأون ٹأون کی کمیونٹیز کی معاونت فراہم کرنا ہے بہت 

 BHiveسٹارٹ اپس کے ساتھ بی ہائیو برامپٹن ) 14برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں بین االقوامی کاروباریوں کے لیے  •
Brampton کا آغاز کیا ) 

 برامپٹن مختلف کمیونٹیز پر مشتمل ایک خوبصوت گلدستہ ہے 
تنوع کا جشن مناتا ہے اور تنوع کو پورے شہر کے دلوں کی دھڑکن بنانے کے لیے ایک جامع فریم ورک تیار کر رہا  سٹی برامپٹن کے

  ہے:

 تقسیم کیے گئے  675,238تنظیموں کو ایڈوانس برامپٹن فنڈ کے ذریعے فنڈز فراہم کیے گئے، جن میں $ 70 •
برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی جانب سے متنوع کمیونٹیز کے لیے منعقد کی جانے والی کیرئیر کی معلوماتی نشستوں میں  •

 سے زیادہ شرکاء نے شرکت کی  500
( اور ایونٹس فنڈ  Marquee Festivalتقریبات کے لیے مارکی فیسٹیول )  6کمیونٹی کی جانب سے منعقد کی جانے والی   •

(Events Fund $ کے ذریعے )فراہم کیے   290,775 
( نے متنوع اور پسماندہ گروہوں کی شمولیت، تقریبات  ACCIDAبرامپٹن کی آرٹس، کلچر اینڈ کریئٹیو انڈسٹری ڈیولپمنٹ ایجنسی ) •

 اور ان کے لیے مواقع پیدا کرنے کو اّولین ترجیح دی 

 برامپٹن ایک گرین سٹی ہے 
 ر رہا ہے: سٹی ماحولیاتی استحکام پید ک

 اونٹاریو کی پہلی میونسپلٹی، جس نے مکمل طور پر بجلی سے چلنے واال فائر ٹرک خریدا  •
 برامپٹن ٹرانزٹ فلیٹ میں آٹھ الیکٹرک بسوں کو شامل کیا گیا •
 گرانٹ وصول کی  25,000اور ٹری کینیڈا سے $ CNبیٹسمین پارک ووڈ الٹ کی بحالی کے لیے  •
 ملین ڈالر حاصل کیے  1.2کینیڈا سے $درخت لگانے کے لیے حکومت  8,000 •

 برامپٹن ایک صحت مندانہ اور محفوظ شہر ہے 
سٹی کا بنیادی مقصد کمیونٹی کی سیفٹی پر توجہ مرکوز کرنا، ذہنی صحت کی معاونت میں بہتری النا اور ایک فعال اور صحت بخش طرز  

  زندگی کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔

اور پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ کے ساتھ شراکت میں، جوڈتھ نیمین فیلڈ آف  ( Jays Care Foundationجیز کیئر فأونڈیشن ) •
 کو مکمل کیا گیا ہے، جو ایک قابل رسائی بیس بال ڈائمنڈ ہے ( Judith Nyman Field of Dreamsڈریمز )

ودکار سپیڈ انفورسمنٹ  خ  50تمام استعمال کنندگان کے لیے سڑکوں کو محفوظ بنانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے شہر میں  •
 پروگرام( ASEکیمرے نصب کیے گئے )اونٹاریو میں سب سے بڑا 

 کمیونٹی سیفٹی زونز کا تعین کیا گیا 180سڑکوں کو محفوظ رکھنے کے لیے شہر بھر میں  •
ا کی پہلی سروس  برامپٹن اینیمل سروسز، ہوم ٹو ہوم™ انٹرایکٹو کے ذریعے پالتو جانوروں کو دوبارہ کوئی گھر دینے والی کینیڈ •

 جانوروں کو دوبارہ گھر بھیجا چکا ہے   103بن گئی ہے اور اب تک 

 
 برامپٹن بہترین طرز حکمرانی کا حامل شہر ہے 

 برامپٹن اپنے روزمرہ کے اقدامات میں بہتری ال رہا ہے: 

ٹرپل اے کریڈٹ ریٹنگ برقرار رکھی، جو کہ شہر کی مضبوط معیشت اور بہترین مالیاتی انتظامات کی   S&Pویں سال   6مسلسل  •
 عکاسی کرتی ہے 

 واں نمبر 13میں بہترین کمیونٹیز کے لیے میکلین کی فہرست میں  2021کینیڈا میں  •
 میں سے ایک کے طور پر درجہ بندی  2021فوربز کینیڈا کی جانب سے بہترین ایمپالئرز  •
بلین   1.726صنعتی، تجارتی اور ادارہ جاتی پرمٹ جاری کیے گئے، جن کی تعمیرات رقم $ 1,145رہائشی پرمٹ اور  10,463 •

 بنتی ہے



 

 

ملین   62.5ملین کی ریکارڈ شراکت کو برقرار رکھتے ہوئے اور نئے پیل میموریل ہسپتال کے لیے $ 117قومی خرانے میں $ •
ل میں توسیع کے حوالے سے سٹی کی وابستگی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے لگاتار  کے فنڈز مختص کر کے صحت کی دیکھ بھا

 چوتھی بار بھی ٹیکس کی شرح کو منجمد رکھا گیا

 
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca/tocpکی جھلکیوں اور کامیابیوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے  2021

 اقتباسات 

کے دوران اپنی اہم ترجیحات پر نمایاں پیش رفت جاری رکھی ہے۔ مکمل    2021"ہمیں درپیش قابو سے باہر چیلنجوں کے باوجود، سٹی نے 
ے لے کر، ہمارے ڈأون ٹأون  طور پر الیکٹرک فائر ٹرک خرید کر ماحولیاتی استحکام میں اپنے آپ کو ایک رہنماء کے طور پر منوانے س 

ملین کی اسٹریٹ سکیپنگ سرمایہ کاری کو منظور کرنے تک، قومی ذخائر میں ریکارڈ شراکت کو برقرار رکھتے ہوئے   16.6کے لیے $
مسلسل چوتھی بار بھی ٹیکس کی شرح کو منجمد کرنے تک اور شہر سے اپنی وابستگی کو ظاہر کرتے ہوئے صحت کی دیکھ بھال کی  

میں بھی اس کام   2022ع تک، ہم نے اپنے رہائشیوں اور کاروباروں کے لیے بہترین نتائج حاصل کرنے کا سفر جاری رکھا ہوا ہے۔ ہم توسی 
 کو جاری رکھنے کے خواہشمند ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

وباء کے دوران آگے بڑھتے رہے ہیں، لیکن ہمارے عملے نے اپنے   19-میں، ہمیں متعدد چیلنج درپیش رہے ہیں، کیونکہ ہم  کووڈ  2021"
رہائشیوں، کاروباروں اور کمیونٹی گروپس کی مدد جاری رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کونسل کی ترجیحات کی اس مدت کو آگے  

میں ہماری ٹیم نے   2021تھ، ہم نے اہم اقدامات کی فراہمی اور اپنے شہر کو آگے بڑھانا بھی جاری رکھا۔ بڑھانے پر بھرپور توجہ کے سا
جو پیش رفت کی ہے اس پر مجھے فخر ہے اور ہمارے رہائشیوں کے لیے انہوں نے جو مٔوثر اور مفید خدمات سر انجام دی ہیں وہ ہمارے  

 لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔"

 بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن ڈیوڈ  -

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا 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
 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا
multiculturalmedia@brampton.ca 
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