
 

 

 

  2017اپریل  20

 مطالعہ سے برامپٹن میں صحت مندانہ مواقع کی نشاندہی ہوتی ہے

صحت و عافیت کے مربوط مواقع کے لیے بنائے گئے پیل میموریئل سنٹر کے شاندار افتتاح سے ایک ہفتہ بعد، سٹی آف  –برامپٹن، آن 
سائنسز کلسٹر بنانے کے حوالے سے ایک مطالعہ کے نتائج جاری برامپٹن نے دنیا کی اس صف اول کی سہولت گاہ میں صحت اور الئف 

( انسائیٹ کی قیادت میں چلنے واال یہ مطالعہ برامپٹن کے لیے اس طرز کا پہال مطالعہ ہے اور یہ مستقبل کی سوچ MDBکیے۔ ایم ڈی بی )
 لیے بنیادی حکمت عملی پیش کرتا ہے۔اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے اس شعبے میں تمام موجودہ قوتوں کو یکجا کرنے کے 

 
پیل  کا یہ مقامشکیل کی سفارش کرتی ہے۔ صحت کے شعبہ کے اس کلسٹر کی ت یہ حکمت عملی احتیاطی نگہداشت پر توجہ مرکوز کر

ی اے جی ٹپورے میموریئل میں خدمات کی توجہ سے مطابقت رکھتا ہے، بڑھتے ہوئے رجحانات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور برامپٹن کو 
(GTA میں موجود صحت کے شعبہ جات )گا۔ اس قسم کے کلسٹر بڑے ڈیٹا، صحت سے متعلق ایپس، آبادی پر  ایک منفرد مقام دالئے میں

 وں کے لیے کشش کا سبب بنیں گے۔  رفراہم کرنے والے کاروبا ادویاتمبنی تحقیق اور ذاتی ضروریات کے مطابق 
 

ہا کہ "برامپٹن صحت اور زندگی کی سائنسز کے شعبہ جات میں پانسا پلٹ دینے والے اقدامات نے ک( Linda Jeffrey)میئر لنڈا جعفری 
سپر کوریڈور میں ہمارے مرکزی مقام اور اس  پُرجدت"یونیورسٹی کی ایک نئی سہولت گاہ کی آمد،  کہ  ہارہا ہے۔" انہوں نے مزید ک اٹھا

کا موقع  گامزن کرنےمطالعہ میں مستقبل پر نظر رکھنے والی سوچ کی خاکہ کشی کے ساتھ، ہمارے پاس برامپٹن کو ایک نئے راستے پر 
 ہے۔"موجود 

 
طریقے سے  شاندارٔون ٹأون کور میں ہیں: زیادہ اور اعلی ادائیگیوں والی نوکریوں، ڈا املمدتی نتائج میں شاس پیش رفت کے طویل 

 بڑھوتری اور جدت پسندی اور بہترین کام میں شہر کی عالمی ساکھ کو بہتر کر کے برامپٹن میں بہتر معیار زندگی۔ 
 

 لپمنٹ اینڈ کلچر ڈائریکٹر، نے کہا کہ" اس مطالعہ میں صحت اور زندگی کی سائنسزیوڈ ک، شہر کے اکنام(Bob Darling) باب ڈارلنگ
، ہم ان کے متعلق پرجوش ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "شہر میں پہلے سے چلنے والے گئی ہے سے متعلق جن مواقع کی نشاندہی کی

معاونت فراہم کر رہے ہیں، ہم برامپٹن میں اس کلسٹر کو تعمیر ہم جن کو  ،صحت سے متعلقہ کاروباروں اور ان شراکت داریوں کے ساتھ
  اچھے مقام پر موجود ہیں۔"ایک میں مدد دینے کے لیے  بنانےبہتر کو  کرنے اور معیار زندگی

 
 حقائق اور شماریات

 
 بڑھوتری کے لیے ایک بنیاد

  اں موجود ہیں، جن میں سے زیادہ کاروبار اور ایجنسی 700برامپٹن میں پہلے سے صحت کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے
 ڈیوائسوں کے عالمی ماہرین تک بھی شامل ہیں۔ڈاکٹروں کے دفاتر سے لے کر طبی تحقیق اور 

 نگہداشت صحت کی پہلے سے موجود بڑی سہولت گاہوں میں شامل ہیں: ولیم اوسلر (William Osler) سسٹم )پیل  ہیلتھ
 (۔ErinoakKids) ک( اور ایرینوئیک کڈزمیموریئل، برامپٹن سو  

 ٹورانٹو انوویشن سپر کوریڈور کے درمیان میں واقع ہے۔  -ڈأون ٹأون برامپٹن واٹرلوو 

 ۔نگہداشت صحے کے شعبے میں پوسٹ سیکنڈری اداروں کے ساتھ قائم شدہ تعلقات موجود ہیں، مثال شیریڈن کالج 

  برامپٹن کی متنوع آبادی اسے دنیا کے لیے کائنات اصغر اور نگہداشت صحت کے کاروباروں کے لیے پرکشش بناتی ہے۔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پراجیکٹ 25سال،  25

  بڑے پراجیکٹس پر  25ترقی کے  وبڑے پیمانے پر منصوبہ بندی ہے، جتک  2041بڑا سوچ رہا ہے، جس میں کچھ یہ مطالعہ
 مرکوز ہے۔ 



 

 

  دفاتر، کاروباری اور رہائشی استعمال کے ملے جلے استعمال کے لیے عمارتوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جو برامپٹن کی
 ۔طریقے سے بڑھوتری میں اضافہ کرے گا شاندار

  صحت اور زندگی سے متعلق سائنسز کا ایک کلسٹر بنانا مزید بڑھوتری کے لیے ضروری اہم مواد پیدا کر سکتا ہے۔ 
 

 معاشی اثر

  بنیادی حکمت عملی کے ذریعے پیدا ہونے والے معاشی فوائدGDP $ ٹریلین کے قریب پیدا کر سکتے ہیں۔ 35میں 

 ادائیگیوں کی ممکنہ پیداوار، جن کے ساتھ بالواسطہ روزگار سے ممکنہ اضافی  6,000سے  5,000گی والی اعلی ادائی
 ۔مالزمتیں 13,000

  فٹ اضافی جگہ۔  مربعملین  1.5دفاتر کے لیے 
 

 مقاصدتر وسیع 

 اور کچھ پراجیکٹس میں تیزی  یہ مطالعہ ڈأون ٹاون اور سینٹرل ایریا کے لیے وسیع منصوبہ بندی کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے
 کا سبب بن سکتا ہے۔

  کی حوصلہ افزائی کرے گا، جو کارکنان کی توجہ حاصل کرنے اور  اہمیتیہ کلسٹر کے عالقے میں "جگہ بنانے" پر تجدید شدہ
 ایک متنوع کمیونٹی بنانے کے لیے اہم ہے۔

  کے لیے فعال نقل و حمل کو بہتر بنائے گی اور حوصلہ کلسٹر کی تشکیل مطالعہ کے عالقے کے اندر، ادھر سے آنے اور جانے
 افزائی کرے گی۔

 صحت کا ایک کلسٹر پورے شہر میں موبلیٹی ہبز اور اعلی درجے کی ٹرانزٹ کی ترقی کے لیے رہنما ثابت ہو گا۔ 
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا عالمی کامسے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری 
ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے  ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔پر فالو کریں فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں ۔ مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو
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