ત્વરિત જાહેિાત માટે

બ્રેમ્પટન આિોગ્ય સંભાળ માટે પ્રોવવન્સ પાસેથી વ્યાજબી ભંડોળની માગ કિે છે
િહેવાસીઓ દિખાસ્ત (વપરટશન) પિ સહી કિીને, પોતાની આિોગ્ય સંભાળ સંબવં િત વાત જાહેિ કિીને અને આ વર્ષના ઉત્તિાિષમાં
અમાિી સાથે ક્વીન્સ પાકષમાં જોડાઇને કાયષ કિી શકે છે .
બ્રેમ્પટન, ઓન્ટેરિયો (જૂ ન 18, 2019) – બ્રેમ્પટનમાં આિોગ્ય સંભાળ માટે બહુ લાંબા સમયથી જરૂિ કિતા ઓછુ ં ભંડોળ મળે છે .

બ્રેમ્પટનની હોવસ્પટલોમાં વિાિે પડતી ભીડ અને હોવસ્પટલની પિસાળમાં દદીઓની સાિવાિ સામાન્ય િીતે જોવામાં આવે છે . હવે, સીટી
ઓફ બ્રેમ્પટન આપણાં શહેિમાં આિોગ્ય સંભાળ માટે ઓન્ટેરિયો પ્રોવવન્સ પાસેથી તાત્કાવલક ભંડોળ માગી િહ્ું છે .
અમે શવનવાિ, જૂ ન 15 નાં િોજ બ્રેમ્પટન ફામષસષ માકેટ ખુલવાના રદવસે #FairDealForBrampton આિોગ્ય સંભાળ ઝુંબેશ ઔપચારિક
િીતે શરૂ કિી, અને તેમાં સંખ્યાબંિ િીતે સામેલ થઇ શકાય છે .
સાચી સમસ્યા
બ્રેમ્પટનના િહેવાસીઓ આપણાં સમુદાયમાં આિોગ્ય સંભાળ માટે જરૂરિયાત કિતા ઓછુ ં ભંડોળ મળવાનો પ્રભાવ અનુભવી િહ્ાં છે .




બ્રેમ્પટન વ્યવક્ત દીઠ, આિોગ્ય સંભાળ ભંડોળમાં પ્રોવવન્સની સિેિાશ કિતા $1,000 ઓછુ ં ભંડોળ મેળવે છે
બ્રેમ્પટનમાં અન્ય ઓન્ટેરિયો શહેિો કિતા 55 ટકા ઓછી હોવસ્પટલ બેડ્સ ઉપલબ્િ છે
બ્રેમ્પટન વસ્તીમાં ઝડપી વૃવધિનો સામનો કિી િહ્ું છે – 14,000 લોકો બ્રેમ્પટનમાં દિ વર્ે સ્થળાંતિ કિે છે , અને આપણી વસ્તીને
સહાયરૂપ બનવા આપણને વિાિે આિોગ્ય સંભાળ સંસાિનોની જરૂિ છે

જરૂરિયાત
બ્રેમ્પટનને આિોગ્ય સંભાળ માટે વ્યાજબી ભંડોળની જરૂિ છે . અમે આપણાં શહેિ માટે નીચેની જરૂિી આિોગ્ય સંભાળ સેવાઓ અને
માળખાગત સગવડો પૂિી પાડવા પ્રોવવન્સને કહીએ છીએ.




પીલ મેમોરિયલ હોવસ્પટલમાં આવેલા અજષ ન્ટ કૅિ સેન્ટિમાં મુલાકાતીઓના વિતા જતા પ્રમાણને સહાયરૂપ થવા તાત્કાવલક
ભંડોળ પૂરં પાડવું
પીલ મેમોરિયલ હોવસ્પટલમાં ફેઝ 2 નું ભંડોળ પૂરં કિવું
બ્રેમ્પટનમાં ત્રીજી આિોગ્ય સંભાળ સગવડ ઊભી કિવી

મંતવ્ય વ્યક્ત કિો
આપણે સાથે મળીને, પ્રોવવન્સને કાયષવાહી કિવાની માગ કિી શકીએ છીએ. િહેવાસીઓ અહીં આ િીતે મંતવ્ય વ્યક્ત કિી શકે છે .


દિખાસ્ત (વપરટશન) પિ સહી કિો. દિખાસ્ત હવે બ્રેમ્પટન રિરિએશન સેન્ટસષ, પુસ્તકાલયો અને સીટી હૉલમાં ઉપલબ્િ છે . તે દિ
શવનવાિે બ્રેમ્પટન ફામષસષ માકેટમાં, અને જુ લાઇ 1 નાં િોજ કેનેડા રદવસ પિ ચચંગકુસી પાકષમાં પણ ઉપલબ્િ થશે. દિખાસ્ત સ્થળો
જાણવા માટે અહીં વક્લક કિો.




ક્વીન્સ પાકષમાં અવાજ ઉઠાવો. આ વર્ષના ઉત્તિાિષમાં, બ્રેમ્પટન માટે પ્રોવવન્સ વ્યાજબી ભંડોળની આપણી જરૂરિયાત સમજે તેની
ખાતિી કિવા અમાિો હેતુ ક્વીન્સ પાકષમાં બ્રેમ્પટવનયન્સનું વવશાળ સમૂહ લાવવાનો છે . નોંિણી કિાવવા અહીં વક્લક કિો.
તમાિી વાત જણાવો. િહેવાસીઓ સોવશયલ મીરડયા પિ #FairDealforBrampton હૅશટેગ વાપિીને, આપણી વવવબન ઝું બેશ
અનુસિીને પોતાની આિોગ્ય સંભાળ સંબંવિત વાત જાહેિ કિી શકે છે , આપણાં ફેસબુક ગ્રૂપમાં અન્ય લોકો સાથે પ્રવૃત્તમય થઇને અને
અમને અહીં ઇમેલ પણ મોકલી શકે છે , FairDealForBrampton@brampton.ca.

સંપૂણષ વવગતો અહીં ઉપલબ્િ છે , www.FairDealForBrampton.ca.
અવતિણ (ક્વૉટ):
“બ્રેમ્પટનનું આિોગ્ય સંભાળ તંત્ર બહુ લાંબા સમયથી જરૂરિયાત કિતા ઓછુ ં ભંડોળ મેળવી િહ્ું છે , અને આપણાં િહેવાસીઓ અને આિોગ્ય
સંભાળ પૂિી પાડનાિાઓ વિાિે સાિી સેવાઓ મેળવવાને લાયક છે . એક આિોગ્યપ્રદ અને સુિવિત શહેિ તિીકે, બ્રેમ્પટનને આપણાં વવકસતા
સમુદાયને સહાયરૂપ બનવા વિાિે ભંડોળ અને વવસ્તૃત સંસાિનોની જરૂિ છે . અમે કાયષ કિી િહ્ાં છીએ અને પ્રોવવન્સને વ્યાજબી ભંડોળ માટે
કહેવામાં દિેક વ્યવક્તને સામેલ કિી િહ્ાં છીએ. અમાિી દિખાસ્ત પિ સહી કિવા અને #FairDealForBrampton નો ઉપયોગ કિીને
સોવશયલ મીરડયા પિ તમાિી વાત ચોક્કસપણે જણાવશો.”

-

મેયિ પૅરિક બ્રાઉન (Patrick Brown)
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કૅનડે ાના સૌથી ઝડપી વિકાસ કરતા શહેરો પૈકી એક તરીકે બ્રૅમ્પટનમાાં 650,000 લોકો િસે છે અને તમાાં 70,000 વ્યાપારો છે . અમે જે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાર્દ છે લોકો.
અમને ઊર્જદ મળે છે અમારા વિવિધ સમાજોમાાંથી, અમે રોકાણ માટે આકષણનાં કેન્દ્ર છીએ અને અમે તકવનકી અને પયાદિરણીય નવિનતા તરફ ર્ોરી જતા પ્રિાસનાં નેતત્ૃ િ
કરીએ છીએ. અમારી ભાગીર્ારી એિા વનરોગી શહેરના વિકાસ માટે છે જે સરવિત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અને Instagram પર
જોડાિ. અહીં િધ ર્જણકારી મેળિો www.brampton.ca.

વમરડયા સંપકષ:
મોવનકા દુગ્ગલ
કોઓર્ડષનેટિ, વમરડયા એન્ડ કમ્યુવનટી એંગેજમેન્ટ
વ્યૂહાત્મક સંવાદ
સીટી ઓફ બ્રૅમ્્ટન
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

