
 

 

 
     برائے فوری اجراء

 

 ایک منصفانہ حصے کا مطالبہ کر رہا ہےصوبے سے برامپٹن نگہداشت صحت کے لیے 

کے آخری رہائشی ایک پٹیشن پر دستخط کر کے، اپنی نگہداشت صحت کے حوالے سے کہانی شریک کر کے اور اس سال 
 حصے میں کوئینز پارک میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر قدم اٹھا سکتے ہیں۔

ہے۔ گنجائش سے زیادہ رش اور رہی برامپٹن میں نگہداشت صحت ہمیشہ سے فنڈز کی کمی کی شکار  – (2019جون  18برامپٹن، آن )
سٹی آف برامپٹن صوبہ اونٹاریو سے اپنے شہر میں نگہداشت راہداریوں میں عالج برامپٹن کے ہسپتالوں میں عام دیکھنے میں آتا ہے۔ اب 

 صحت کے لیے فوری فنڈنگ کا مطالبہ کر رہا ہے۔

 جون کو برامپٹن فارمرز مارکیٹ کے افتتاحی دن پر نگہداشت صحت کے لیے باضابطہ طور پر 15ہم نے بروز ہفتہ، 
FairDealForBrampton ے کئی طریقے ہیں۔مہم شروع کر دی ہے اور اس میں شامل ہونے ک 

 اصل مسئلہ

 برامپٹن کے رہائشی ہماری کمیونٹی میں فنڈز کی کمی کی شکار نگہداشت صحت کا اثر محسوس کر رہے ہیں۔

  ،کم رقم موصول ہوتی ہے 1,000$برامپٹن کو نگہداشت صحت کی مد میں فی شخص صوبائی اوسط کی نسبت 

  فیصد کم ہسپتال کے بستر دستیاب ہیں 55برامپٹن میں اونٹاریو کے دیگر شہروں کی نسبت 

  اور ہمیں اپنی  لوگ برامپٹن میں منتقل ہوتے ہیں 14,000 ہر سال –برامپٹن کو توضیحی طور پر بڑھوتری کا سامنا ہے
 آبادی کو خدمات فراہم کرنے کے لیے نگہداشت صحت کے مزید وسائل درکار ہیں

 مطالبہہمارا 

فانہ حصے کی ضرورت ہے۔ ہم صوبے سے نگہداشت صحت کی درج ذیل ضروری خدمات اور برامپٹن کو نگہداشت صحت کے لیے منص
 ہمارے شہر کے لیے انفراسٹرکچر کے لیے عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

  فراہم کی  فوری فنڈنگپیل میموریل سنٹر کے ارجنٹ کیئر سنٹر میں آنے والے افراد کے بڑھتے ہوئے حجم کو سنبھالنے کے لیے
 جائے

 کی تکمیل کے لیے فنڈ فراہم کیا جائے 2 پیل میموریل سنٹر کے فیز 

 تعمیر کی جائے برامپٹن میں نگہداشت صحت کی تیسری سہولت گاہ  

 قدم اٹھائیں

 ایک ساتھ مل کر، ہم صوبے سے اقدمات کرنے کا تقاضہ کر سکتے ہیں۔ آپ قدم اٹھانے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔

 پٹیشن اب برامپٹن ریکریئیشن سنٹرز، الئبریریوں اور سٹی ہال میں دستیاب ہے۔ یہ ہر اتوار کو برامپٹن کی  دستخط کریں۔ پٹیشن پر
پٹیشن کے  جوالئی کو چنگواکوسی پارک میں کینیڈا ڈے، پر بھی دستیاب ہو گی۔ 1فارمرز مارکیٹ اور خصوصی تقریبات، مثالا 

 مقامات کے لیے یہاں کلک کریں۔

 کو کوئینز پارک میں ی بڑی تعداد ک ن کے باسیوںکے آخری حصے میں، ہم برامپٹ اس سال کوئینز پارک میں اپنی آواز اٹھائیں۔
منصفانہ  ایک رکھتے ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ صوبہ سمجھتا ہو کہ ہمیں برامپٹن کے لیے النے کا ارادہ

 شامل ہونے کے لیے یہاں کلک کریں۔ حصے کی ضرورت ہے۔

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Fair-Deal/Pages/Take-a-Stand.aspx


 

 

 کو فالو کر کے، سوشل میڈیا پر # ٹویبون مہمرہائشی ہماری  اپنی کہانی شریک کریں۔FairDealforBrampton  ہیش ٹیگ کا
میں دوسروں کے ساتھ تعامل کر کے اور ہمیں  فیس بک گروپے استعمال کر کے، ہمار

FairDealForBrampton@brampton.ca  پر ہمیں ای میل کر کے اپنی برامپٹن کی نگہداشت صحت کی کہانی شریک کر
 سکتے ہیں۔

 پر دستیاب ہیں۔ www.FairDealForBrampton.caمکمل تفصیالت 

 اقتباس

ی اور نگہداشت صحت کے فراہم "برامپٹن کا نگہداشت صحت کا نظام ہمیشہ سے ہی فنڈز کی کمی کا شکار رہا ہے اور ہمارے رہائش
اس سے بہتر چیزوں کے حقدار ہیں۔ ایک صحت مند اور محفوظ شہر کے طور پر، برامپٹن کو اپنی بڑھتی ہوئی کمیونٹی کو خدمات  گانکنند

فراہم کرنے کے لیے مزید فنڈنگ اور وسیع تر وسائل درکار ہیں۔ ہم قدم اٹھا رہے ہیں اور صوبے سے منصفانہ حصے کے مطالبے میں 
کے ذریعے سوشل میڈیا پر اپنی کہانی شریک  FairDealForBramptonی پٹیشن پر دستخط کرنا اور #سب کو شامل کر رہے ہیں۔ ہمار

 کرنا یقینی بنائیں۔

    میئر پیٹرک برأون      -      
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ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا
 فیس بک ،ٹوئٹر صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca طہ کریں۔پر راب انسٹاگرام اور

 
 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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