ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬ੍ੇ ਤੋਂ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਈ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ
ਰਨਵਾਸੀ ਇੱ ਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੀ ਕਹਾਨੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਰਵੱ ਚ ਕਵੀਨਸ ਪਾਰਕ
ਰਵੱ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁਰਹੰ ਮ ਦਾ ਰਹੱ ਸਾ ਬ੍ਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਜੂਨ, 2019) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਵੱ ਚ
ਅਕਸਰ ਵੱ ਧ ਭੀੜ ਅਤੇ ਹਾਲਵੇ ਮੈਡੀਰਸਨ ਦੀ ਸਰਥਤੀ (ਵਾਰਡਾਂ ਰਵੱ ਚ ਕਮਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਚਰ ਤੇ ਛੱ ਡਣਾ) ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਰਸਟੀ
ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ੇ (Province of Ontario) ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵੱ ਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰਨੰਗ ਡੇ (Brampton Farmers’ Market Opening Day) ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਰਧਕਾਰਕ
ਤੌਰ ਤੇ #FairDealForBrampton (ਫੇਅਰਡੀਲਫੌਰਬ੍ਰੈਂਪਟਨ) ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਮੁਰਹੰ ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ
ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਸਮੱ ਰਸਆ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱ ਚ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮਰਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਰਵੱ ਚ ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ, $1,000 ਘੱ ਟ ਰਕਮ ਰਮਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬ੍ਾਈ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱ ਟ ਹੈ



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ 55 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱ ਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬ੍ੈੈੱਡ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਕਾਫੀ ਰ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ – 14,000 ਲੋ ਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਨੂੰ
ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਵੱ ਧ ਵਸੀਰਲਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ

ਬ੍ੇਨਤੀ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਈ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਬ੍ੇ ਨੂੰ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਲਈ ਇਹ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ।


ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ (Peel Memorial Centre) ਰਵਖੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (Urgent Care Centre) ਰਵੱ ਚ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ
ਸੰ ਰਖਆ ਨੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ



ਪੀਲ ਮੈਮਰ
ੋ ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਰਵਖੇ ਫੇਜ 2 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰ ਡ



ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱ ਚ ਤੀਜੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਫੈਰਸਰਲਟੀ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ

ਆਪਣੀ ਮੰ ਗ ਰੱ ਖੋ
ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਬ੍ੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੋ ਰਕ ਰਨਵਾਸੀ ਰਕਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰ ਗ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਰਵੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੈ।
ਇਹ ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਰਵੱ ਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਰਵੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਜਵੇਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਰਚੰ ਗਕੂ਼ਿੀ ਪਾਰਕ (Chinguacousy Park) ਰਵੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ (Canada Day)। ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (Click here
for petition locations)।



ਕਵੀਨਸ ਪਾਰਕ ਰਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਦਓ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਰਵੱ ਚ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱ ਡੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਵੀਨਸ ਪਾਰਕ
(Queen’s Park) ਰਵਖੇ ਰਲਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾ ਸਕੀਏ ਰਕ ਸੂਬ੍ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਰਕ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਫੇਅਰ
ਡੀਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਥੇ ਕਰਲੱਕ ਕਰੋ (Click here to sign up)।



ਆਪਣੀ ਕਹਾਨੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਰਨਵਾਸੀ ਸਾਡੀ ਟਰਵਬ੍ੋਨ ਮੁਰਹੰ ਮ (Twibbon campaign) ਨੂੰ ਫਾੱਲੋ ਕਰਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ
#FairDealforBrampton ਵਰਤ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬ੍ੁੱ ਕ ਗਰੁੱ ਪ (Facebook group) ਰਵੱ ਚ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ
FairDealForBrampton@brampton.ca ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਹਾਨੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ www.FairDealForBrampton.ca ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹਨ।
ਹਵਾਲਾ
“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰਸਸਟਮ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰਦਾਤਾ ਇਸਤੋਂ ਰਬ੍ਹਤਰ ਦੇ
ਲਾਇਕ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਰਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਧਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਅਤੇ ਰਵਸਰਤਰਤ
ਵਸੀਰਲਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬ੍ੇ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਰਵੱ ਚ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ #FairDealForBrampton ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਨੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਧਆਨ
ਰਵੱ ਚ ਰੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬ੍ੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱ ਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।

ਮੀਡੀਆ ਸੰ ਪਰਕ – ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ
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