
 

 

  

 2018مارچ  2

 برامپٹن میں کینیڈین بلڈ سروس میں توسیع کر دی گئی ہے

 مالزمتوں کا اضافہ ہوا ہے 90ہے، جس سے  ایگ ایکا آغاز کر د یبارٹریل سٹنگیآرٹ ٹ یآف د ٹیاسٹ ینئ کیا

یک نئی ٹیسٹنگ لیبارٹری کا کینیڈین بلڈ سروس نے شہر کے مشرقی حصے میں اپنے برامپٹن بلڈ پروڈکشن اینڈ ڈسٹری بیوشن سنٹر میں ا
مربع فٹ پر محیط اس اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری کے قیام سے بائیولوجیکس مینوفیکچرر کے طور پر تنظیم  28,000آغاز کر دیا ہے۔ 

 کی پیداواری صالحیتوں میں اضافہ ہو گا اور خون کے ایک محفوظ و مربوط نظام میں بہتری آئے گی۔

مایہ خرچ کرنے اور کینیڈین بلڈ سروسز کے کاموں میں بہتری النے کے عمل میں اس سہولت گاہ کے قیام کی برامپٹن کی کمیونٹی پر سر
وجہ سے پیداواری صالحیتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو گا، ہسپتالوں کی سروسز میں بہتری آئے گی، اخراجات میں کمی واقع ہو گی اور 

آئیں گی۔ برامپٹن کی اس نئی سہولت گاہ میں سرمایہ کاری کی توجہ ٹیسٹنگ کے مقامی  کینیڈا کے تمام شہریوں کو بہتر سہولیات میسر
 کاموں پر مرکوز ہے، مگر مستقبل میں اس میں توسیع کی گنجائش رکھی گئی ہے۔

ارچ کی تاریخ مقرر م 2کینیڈین بلڈ سروسز نے اس نئی ٹسیٹنگ لیبارٹری کے شاندار افتتاح اور میڈیا ٹٔور کی میزبانی کے لیے بروز جمعہ، 
 کی ہے۔

برامپٹن کے صحت اور الئف سائنسز کے شعبے میں کینیڈین بلڈ سروسز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ سٹی کی معاشی بڑھوتری کی 
کاوشوں میں یہ شعبہ خصوصی توجہ کا حامل ہے جبکہ بڑھوتری اور سرمایہ کاری کے لیے اس شعبہ کو خصوصی وسائل اور معاونت 

ہے۔ مالزمتوں اور اختراع کے عمل میں بہتری النے کے لیے سٹی صحت کے شعبہ سے متعلق کاروباروں، نگہداشت کے  جا رہیم کی فراہ
 فراہم کنندگان اور پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کے ساتھ اشتراک کرنے میں ایک فعال کردار ادا کر رہا ہے۔

اور  — 407اور  427، 401 —ی کا فیصلہ ایک کلیدی حیثیت کا حامل ہے شہر کی تین عدد نزدیکی بڑی ہائی ویز میں سرمایہ کار
 اور  خون کے نمونوں کو برامپٹن میں ٹسیٹنگ کے لیے جلدی بھجوایا جا سکتا ہےجس کی وجہ سے ٹورانٹو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ 

بارٹری کی وجہ سے بائیومیڈیکل مواد کا کچرہ اٹھانے ہسپتالیں خون کے محفوظ اجزاء بروقت حاصل کر سکتی ہیں۔ نئی برامپٹن ٹیسٹنگ لی
 اور آلودگی سے پاک کرنے پر اٹھنے والے اخراجات میں بھی کمی واقع ہو گی۔

اور زندگی بچانے والے خون کے اجزاء کی پورے صوبے میں موجود  کرنے برامپٹن کی توسیع، برامپٹن کی اپنی کمیونٹی پر سرمایہ کاری
نچانے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ کینیڈین بلڈ سروسز کی برامپٹن کی سہولت گاہ میں مجموعی طور پر تقریبًا دیگر کمیونٹیز تک پہ

برامپٹن ٹسیٹنگ لیبارٹری کینیڈا کے مشرقی نصف حصے میں عطیہ کنندگان کے لیے ٹیسٹنگ کی  مالزمین مصروِف خدمت ہیں۔ 400
 فیصد بنتا ہے۔ 60کنندگان کے لیے ٹیسٹنگ کی خدمات کا خدمات سر انجام دے گی، جو پورے ملک کے عطیہ 

 اقتباسات

پر  یکار ہیاس شاندار سرما یجانے وال یپر ک یونٹیکم یہوں اور ہمار یکرنا چاہت شیبلڈ سروسز کو مبارک باد پ نیڈینیک ںیپر م عی"اس توس
قدم آگے  کیا شہیہم ںیم ریکہ برامپٹن کے لوگ اس کار خہوں  یجانت ںیتو م ،یک نےید ہیمشکور ہوں۔  جب بات ہو خون کا عط یان ک ںیم

 ۔"ںیہوتے ہ

 میئر لنڈا جیفری

ہے۔ برامپٹن کے محل وقوع، ٹرانسپورٹ اور  یخوشخبر یبہت بڑ کیا ےیکے ل میشہر اور تنظ عیتوس ںیبلڈ سروسز م نیڈینیک ںی"برامپٹن م
حامل مالزمتوں کے  یمہارتوں ک ی  اور اعل یبڑھوتر ںیتے ہوئے شعبے مسے بڑھ یزیفائدہ ہو گا اور ت ںیسے انہ یانفراسٹرکچر تک رسائ

 جانب سےمبارک باد۔" یریبلڈ سروسز کو اس شاندار افتتاح کے موقع  پر م نیڈینیک ۔ہونے سے برامپٹن کو فائدہ پہنچے گا دایمواقع پ
 



 

 

 سٹی کونسلر جیف بومین، چیئر اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر

 یحکمت عمل یشعبہ ہمار ہی۔ ںیپرجوش ہ تیکے حوالے سے ہم نہا عیتوس یجانب سے ہونے وال یبلڈ سروسز ک نیڈینیک ںی"ہمارے شہر م
کاروباروں کے ساتھ کام کرنے کے  گرید ںیاہم حصہ ہے اور ہم ان کے ساتھ اور صحت و الئف سائنسز کے شعبوں م کیکے منصوبے کا ا

 اضافہ ہو گا۔"   ںیم عیاور توس یکار ہیو سرماگے ت ںیکر آگے بڑھ لچونکہ جب ہم م ں،یمنتظر ہ

 باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر
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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 سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

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

مالحظہ  www.brampton.caکے لیے مزید جاننے  ۔فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 
 فرمائیں۔

 
 

 
  
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 برائین اسٹٹل
 سینیئر میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن
905.874.2143  |brian.stittle@brampton.ca 
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