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ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਸਜ਼ (ਜੀਵਨ ਸਵਸਿਆਨ) ਖਤੇਰ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ 
ਸਸਟੀ ਨੇ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਅਤ ੇਸਸਹਤ ਸਵਸਿਆਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਬਰੈਂਪਟਨ, ਿਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ (Greater Toronto Area) ਸਵੁੱ ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਸਵਸਿਆਨਾਂ ਦੇ 
ਖੇਤਰ ਸਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਮ ੁੱ ਖ ਭਾਿੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  
 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੁੱ ਧ ਰਹੇ ਸ਼ਸਹਰਾਂ ਦੇ ਸਵੁੱ ਚ ਅਤੇ ਮ ੁੱ ਖ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਂਸਿਆਂ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਦੋਵੇਂ) ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਸਸਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ
ਸਸਿਤ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੋਲ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵਸਿਆਨਾਂ (ਸਹਊਮਨ ਹੈਲਿ ਐਡਂ ਸਾਇੰਸਸਜ਼) ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇੁੱ ਿੇ ਲਿਭਿ 250 
ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 550 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸਮਰਿਨ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਸਟੀ ਸਵੁੱ ਚ 
ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ, 6,700 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਸਦੰਦੇ ਹੋਏ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਰੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਤਰੁੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਅਿਲੀ ਲਸਹਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਹਨਤ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। 
 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੁੱ ਚ ਪਸਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵਸਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ,” ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਲੰਡਾ 
ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਸਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱਿੇ ਸਕਹਾ, “ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੁੱ ਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਸਹਤਮੰਦ ਸਜੰ਼ਦਿੀਆਂ ਸਜਉਣ ਸਵੁੱ ਚ ਦ ਨੀਆਂ 
ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਿਈ ਆਧ ਸਨਕ ਸਰਸਰਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਵਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਇੁੱ ਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵਸਿਆਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਸਿਤੀ, 
ਪਹ ੰ ਚਯੋਿਤਾ, ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਪਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਸਵਸਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ — ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਮੈਡਟਰੋਸਨਕ 
(Medtronic), ਕੈਨੇਸਡਅਨ ਬਲੁੱ ਡ ਸਰਸਵਸਸਜ਼ (Canadian Blood Services), ਡਾਇਨਾਕੇਅਰ (Dynacare), ਸਟੇਰੀਸਾਈਕਲ ਕੈਨੇਡਾ 
(Stericycle Canada) ਅਤੇ ਟਾਰੋ ਫਾਰਮਾਸਸਉਸਟਕਲਸ (Taro Pharmaceuticals) — ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।   
 

ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਅਤੇ ਸਸਹਤ ਸਵਸਿਆਨਾਂ ਸਵੁੱ ਚ ਇਸਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੀਡੀਓ ਸਵੁੱ ਚ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਿਆ ਹੈ ਸਕ: 
“ਬਰੈਂਪਟਨ ਿਤੀਸ਼ੀਲ ਤਰੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਵਸਤਾਰ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੌਸਧਕ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਅਨ ਕੂਲਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਸਦਰਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਰੁੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸ਼ਸਹਰ 
ਨੰੂ ਮਨ ੁੱ ਖੀ ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸਵਸਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਇੁੱਕ ਈਰਖਾ ਯੋਿ ਮੰਜ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।” 
 

ਵੀਡੀਓ ਇੁੱਿੇ ਦੇਸਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਸਤਾਰ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹੋਸਸਪਟਲ (Brampton Civic Hospital), ਜੋ 
ਸਕ ਸਵਸਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਸਸਸਟਮ (William Osler Health System) ਦਾ ਸਹੁੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਸਵੁੱ ਚ ਸਟੈਮ ਸੈੈੱਲ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵਰਤੇ 
ਜਾਂਦੇ ਜਨਤਕ ਕੋਰਡ ਬਲੁੱ ਡ (ਨਾੜੂ ਦੇ ਖੂਨ) ਦੇ ਇਕੁੱਤਰੀਕਰਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੁੱ ਕੋ-ਇੁੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ 
— ਅਤੇ ਿਰੇਟਰ ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ ਸਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕੋ-ਇੁੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ — ਸਜਸ ਨੰੂ ਕੈਨੇਸਡਅਨ ਬਲੁੱ ਡ ਸਰਸਵਸਸਜ਼ ਕੋਰਡ ਬਲੁੱ ਡ ਬੈਂਕ (Canadian Blood 

Services Cord Blood Bank) ਲਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚ ਸਣਆ ਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਸਹਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ 
ਇੰਟੀਿਰੇਸਟਡ ਹੈਲਿ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਸ (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) ਅਤੇ ਐਸਰਨਓਕਸਕਡਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ 
ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਡਂ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ (ErinoakKids Centre for Treatment and Development) ਵੀ ਖੋਲਹੇਿਾ। 
 

https://youtu.be/MNaXibdezBU
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੁੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡਾ ਸ਼ਸਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਸਵਧ ਵੁੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਸਸੁੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਨਸਲੀ ਸਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਸਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੁੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਸਲਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਿਤੀਸਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧ ਸਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵੁੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚ ਸਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਸਵੁੱ ਚ ਖਸੋਲਹਆ ਸਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਸਸਵਕ ਹਸੋਸਪਟਲ, ਸਵਸਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਸਸਸਟਮ ਦਾ ਸਹੁੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡੇ ਕਸਮਉਸਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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