
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

کا مقام حاصل ہو   13کی بہترین کمیونٹیز کی فہرست میں # 2021سٹی آف برامپٹن کو مکلین کی کینیڈا کی  
 گیا

  

میں سے  کی بہترین کمیونٹیوں 2021کینیڈا کی سٹی آف برامپٹن کو مکلین میگزین کی جانب سے  –  (2021اپریل  9برامپٹن، آن )
 ایک کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، جو ملک میں رہنے کے لیے بہترین جگہوں کی درجہ بندی ہے۔

مقام پر آ گیا۔ یہ درجہ بندی ہر   13شہروں میں سے  415تھا۔ اس سال، برامپٹن بڑھ کر  199گزشتہ سال، اس فہرست میں برامپٹن کا مقام 
  انٹرنیٹ سے رابطہ کاراور  سہولیات ، کمیونٹی میں شمولیتنٹی کی اعٰلی ترین خصوصیات کو نمایاں کرتی ہے، جس میں برامپٹن کی کمیو

 نے سٹی کو کینیڈا میں رہنے اور فاصلے سے کام کرنے کی بہترین جگہوں کے طور پر ممتاز کیا۔ 

کی عالمی وباء اور اس بات کو مدنظر رکھتی ہے   19-مکلین کی ملک میں رہنے کی بہترین جگہوں کی یہ نئی خصوصی درجہ بندی کوِوڈ 
( اور ساتھ ہی ساتھ  CIRAکس اینالٹس اور کینیڈین انٹرنیٹ رجسٹریشن اتھارٹی )کہ زیادہ لوگ گھروں سے کام کر اور پڑھ رہے ہیں۔ انوائران 

مختلف ذرائع سے عوامی طور پر دستیاب اعداد و شمار کے ذریعے، انہوں نے مختلف اقسام کے زمروں کو اس بنیاد پر ترتیب دی، جو ان  
 ابق ہر میونسپلٹی کی درجہ بندی کی۔ کے خیال میں ایک عام آدمی کے لیے سب سے زیادہ اہم تھیں اور اس کے مط

مکلین کی درجہ بندی نے رہائشی کے قابل برداشت ہونے، آبادی کی بڑھوتری، ٹیکسز، جرم، موسم، نگہداشت صحت تک رسائی، سہولیات  
رجہ بندی واال  کی جانب سے ڈیٹا کی بنیاد پر براڈبینڈ کی کارکردگی کی د CIRAاور کمیونٹی کے ساتھ رابطے کو مدنظر رکھا۔ اس میں 

 ایک نیا زمرہ بھی شامل کیا گیا۔

 مالحظہ کریں۔  www.macleans.caمزید معلومات اور پوری فہرست دیکھنے کے لیے، 

 اقتباسات 

"برامپٹن ایک محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب شہر ہے اور مجھے نہ صرف مکلین کی جانب سے کینیڈا کی بہترین کمیونٹیوں میں سے  
کے مقام پر پہنچنے پر بےحد فخر ہے۔ ہم اپنے رہائشیوں کے   13#سے  199#ایک کے طور پر تسلیم کیے جانے، بلکہ ایک سال میں 

نانا جاری رکھ رہے ہیں، جو مربوط، قابل استحکام اور مزید معاشی بڑھوتری اور نوکریاں پیدا کرنے کے لیے  لیے ایک ایسا خوشحال شہر ب 
 تیار ہو۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ہماری ٹیم ہمارے  "مکلین کی جانب سے کینیڈا کی بہترین کمیونٹیوں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا جانا اس کام کی عکاسی ہے، جو 
رہائشیوں کے لیے بامعنی نتائج فراہم کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے نتائج فراہم کرنے کے لیے وقف ہیں اور کونسل  

کے اس دور کی ترجیحات کو فروغ دے کر، ہم برامپٹن کو رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے پسندیدہ ترین جگہ بنانا جاری رکھیں 
 گے۔" 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

 
-30- 

 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000 سے زائد لوگوں اور  700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
م ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ
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ندانہ شہر بنا سکیں جو 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 م
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ط ہوں۔پر مربو انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن 

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