
 

 

 

28 ਜੂਨ, 2017 

 

ਸਿਹਤ ਅਤ ੇਜੀਵ ਸਵਸਿਆਨ (ਹਲੈਥ ਐਡਂ ਲਾਈਫ ਿਾਈਸਿਿੰ ਜ) ਿਕੈਟਰ 
 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਸਵਕਾਿ ਲਈ ਸਤਆਰ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਵਸਿਆਨ ਿੈਕਟਰ ਸਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ।” 
 

ਿੈਂਟਰਲ ਵੈਿਟ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਇਿੰਟੀਿਰੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ (Central West Local Health Integration Network) (ਐਲ.ਐਚ.ਆਈ.ਐਨ.) (LHIN) 
ਦੀ ਭੂਤਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰੀਆ ਸਬ੍ਰਟੋ (Maria Britto) ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਭਸਵਿੱ ਖ ਨੂਿੰ  ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਿੀ ਸਕਉਂਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ 
ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਿਟ ਨੈਟਵਰਸਕਿੰਿ ਿੋਸ਼ਟੀ ਸਵਿੱ ਚ ਛੇ-ਮੈਂਬ੍ਰੀ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਨੂਿੰ  ਸਨਯਿੰਤਸਰਤ ਕੀਤਾ ਿੀ: ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਕਲਿਟਰ ਬ੍ਣਾਉਣਾ 
(Building Brampton’s Unique Health Cluster) 
 

ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਵਿੱ ਚ ਪੈਨਲ ਸਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਿੰਿਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੰਤਸਰਸਕਆ ਨੈਟਵਰਸਕਿੰਿ ਿੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀ, ਸਜਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਵਕਾਿਸ਼ੀਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਵਸਿਆਨ ਿੈਕਟਰ ਸਵਿੱ ਚ ਬ੍ਹੁਮੁਿੱਲੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਿਬ੍ਿੰ ਧ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਿੀ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੇਂ ਸਵਕਾਿ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਵਸਿਆਨ ਿੈਕਟਰ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਸਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ 
recently released study (ਹਾਲੀਆ ਸਰਲੀਜ ਹੋਏ ਅਸਧਐਨ) ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਜਹੇ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਿੰਟੀਿਰੇਸਟਡ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਿ 
(Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) ਦੇ ਆਿਪਾਿ ਸਿਹਤ ਕਲਿਟਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਸਰਤ ਸਨਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ 
ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਸਕਆਂ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਨੂਿੰ  ਉਜਾਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

ਪੈਨਸਲਿਟਾਂ ਨੇ ਸਬ੍ਰਟੋ ਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਸਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਕਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਵਚਾਰ ਿਾਂਝੇ ਕੀਤੇ 
ਸਕਉਂਸਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਲਿੱ ਖਣ ਸਿਹਤ ਕਲਿਟਰ ਸਵਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

ਅਸਧਐਨ ਸਨਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿ ਕਲਿਟਰ ਦੇ ਸਨਰਮਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਸਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੀਲ 
ਮੈਮੋਰੀਅਲ 'ਤੇ ਿੇਵਾ ਇਕਾਿਰਤਾ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵਕਾਿਸ਼ੀਲ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਪੂਰੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਦੇ ਸਿਹਤ 
ਿਬ੍ਿੰ ਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱ ਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਸਕਿਮ ਦਾ ਕਲਿਟਰ ਵਿੱ ਡੇ ਡੇਟੇ, ਸਿਹਤ ਿਬ੍ਿੰ ਧੀ ਐਪਾਂ, ਅਬ੍ਾਦੀ-ਅਧਾਸਰਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਨਿੱਜੀ ਬ੍ਣਾਈ ਦਵਾਈ 
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਆਕਰਸਸ਼ਤ ਕਰੇਿਾ। 
 

ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਆਸਫਿ (Economic Development and Culture Office) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2017 ਸਵਿੱ ਚ ਚਾਰ 
ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਵਸਿਆਨ ਿਮੇਤ। ਇਿ ਖੇਤਰ ਸਵਿੱ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਆਕਰਸਸ਼ਤ 
ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਿਮਰਸਪਤ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਲੀਡਰਸਸ਼ਪ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਸਟਨ ਬ੍ੋਹਲ (Martin Bohl) ਹੁਣੇ ਸਜਹੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਵਸਿਆਨ 
ਲਈ ਿੈਕਟਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।  
 

ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬ੍ਿੰ ਧੀ ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆ ਂ(Health Partnerships) ਪਸਹਲਕਦਮੀ ਇਿ ਿੈਕਟਰ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਆਰਸਥਕ ਸਵਕਾਿ ਦੇ 
ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਿਵਾਨੀ ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ (Economic 

Development and Culture) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬ੍ੌਬ੍ ਡਾਰਸਲਿੰ ਿ (Bob Darling) ਵਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਸਵਿੱ ਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਸਵਕਾਿ, 

http://www.brampton.ca/EN/Business/central-area/Pages/PMC-Market-and-Economic-Development-Study-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/central-area/Pages/PMC-Market-and-Economic-Development-Study-.aspx


 

 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਵੇਸ਼ ਦਾ ਿਿੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਆਸਲਟੀ ਨੂਿੰ  ਸਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਬ੍ਿੰ ਧਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ। 
 

ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤ ੇਜੀਵ ਸਵਸਿਆਨ ਿਕੈਟਰ 'ਤ ੇਇਿੰਟਰਐਕਸਟਵ ਨਜ਼ਰ 

ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਵਸਿਆਨ ਿੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਇਿੰਟਰਐਕਸਟਵ ਅਤੇ ਸਵਜੁਅਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਸਡਵਾਈਿ ਜਾਂ 
ਕਿੰ ਸਪਊਟਰ ਰਾਹੀਂ http://arcg.is/2taS7eU 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਪੈਨਸਲਿਟ  

 ਮਾਰੀਆ ਸਬ੍ਰਟੋ (Maria Britto), ਿੈਂਟਰਲ ਵੈਿਟ ਐਲ.ਐਚ.ਆਈ.ਐਨ ਦੀ ਭੂਤਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੋਡਰੇਟਰ 

 ਡਾ. ਰੋਨਾਲਡ ਹੇਿਲੇਿਰੇਵ (Ronald Heslegrave), ਚੀਫ ਆਫ ਸਰਿਰਚ, ਸਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ (William Osler 

Health System) 

 ਡਾ. ਨਵੀਦ ਮੁਹਿੰ ਮਦ (Naveed Mohammad), ਵਾਈਿ ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫੇਅਰਿ, ਸਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ (William 

Osler Health System) 

 ਜੇਿਨ ਫੀਲਡ (Jason Field), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਿੀ.ਈ.ਓ. (CEO), ਲਾਈਫ ਿਾਇਿੰ ਸਿਜ ਓਨਟੈਰੀਓ (Life Sciences Ontario)  

 ਹਾਈਏਸਲਆਿੋਫ (HyEliasoph), ਵੀ.ਪੀ. (VP), ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟਿ ਐਡਂ ਪਾਰਟਨਰਸਸ਼ਪਿ (ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬ੍ਿੰ ਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ 
ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ), ਐਟਲਿ ਿਲੋਬ੍ਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (Atlas Global Health Care)  

 ਸਰਚਰਡ ਓਬ੍ੁਹੋਸਵਚ (Richard Obuhowich), ਿੀ.ਈ.ਓ. (CEO), 3-ਟੇਰਾ  
 ਨੀਲ ਡੇਸਵਿ (Neil Davis), ਭਾਈਵਾਲ, ਡੇਸਵਿ ਵੈਬ੍ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ. (Davis Webb LLP) 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਕ ਇਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਚਕ ਵਾਪਰ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜੀਵ ਸਵਸਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਹਬ੍) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਿਿੰ ਿਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਪੂਰੇ ਿੂਬ੍ੇ ਸਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵਿੱ ਚ, ਿਾਡੀ ਸਿਟੀ ਸਵਿੱ ਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂਿੰ  ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਮੇਅਰ ਸਲਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਿਾਨੂਿੰ  ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕ ਿਾਡੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਵਸਿਆਨ ਿੈਕਟਰ ਭਾਈਵਾਲ ਅਿੱਜ ਿਾਡੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂਿੰ  ਿਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਾਡੇ ਪੈਨਸਲਿਟਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਆਈ.ਿੀ. ਿੈਂਟਰ (RIC Centre) ਅਤੇ ਡਾਇਨਾਕੇਅਰ (Dynacare) ਸਜਹੇ ਿਾਡੇ ਭਾਿੀਦਾਰਾਂ 
ਸਵਚਕਾਰ, ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਧ ਸਨਵੇਸ਼ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਿੱ ਕ ਮੁਿੱ ਖ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰ ਿਮੂਹ ਹੈ।” 

- ਬ੍ੌਬ੍ ਡਾਰਸਲਿੰ ਿ (Bob Darling), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

 

“ਸਕਿੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸਵਸਿਆਨ ਕਲਿਟਰ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਕਾਰਕ ਇਿੱਕ ਠੋਿ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਿ 'ਤੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਹਰੇਕ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਕਦਾ। ਇਿਦੀ ਬ੍ਜਾਏ ਇਿੱਕ ਿਫਲ ਿਮੂਹ ਨੂਿੰ  ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਿਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੰ ਫਰਾਿਟਰਕਚਰ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।” 

- ਡਾ. ਰੋਨਾਲਡ ਹੇਿਲੇਿਰੇਵ (Ronald Heslegrave), ਚੀਫ ਆਫ ਸਰਿਰਚ, ਸਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਿਟਮ (William Osler 

Health System) 
 

http://arcg.is/2taS7eU


 

 

“ਕੋਈ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਿ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਪਰਤੀ ਿਾਰੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬ੍ਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ 
ਸਧਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਵੀ ਖੁਿੱ ਲਹੀ ਿੋਚ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਕ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਅਿਲਾ ਖੇਤਰ ਸਕਿੱ ਥੇ ਹੋਵੇਿਾ।” 

- ਜੇਿਨ ਫੀਲਡ (Jason Field), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਿੀ.ਈ.ਓ. (CEO), ਲਾਈਫ ਿਾਇਿੰ ਸਿਜ ਓਨਟੈਰੀਓ (Life Sciences Ontario)  
 

“ਿਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਿੱਜੀ ਿੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਾਨੂਿੰ  ਨਵੀਨਤਾ ਿਿੰਚਾਸਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ 
ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਇਕਿੱ ਠੇ ਸਲਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਲੀਡਰਸਸ਼ਪ, ਇਕਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” 

- ਹਾਈਏਸਲਆਿੋਫ (HyEliasoph), ਵੀ.ਪੀ. (VP), ਿਟਰੈਟਸਜਕ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟਿ ਐਡਂ ਪਾਰਟਨਰਸਸ਼ਪਿ (ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਿਬ੍ਿੰ ਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ 
ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ), ਐਟਲਿ ਿਲੋਬ੍ਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (Atlas Global Health Care)  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿਿੰਿਠਨ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੂਿੰ  ਵਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱ ਚ ਿਸਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜੁਸੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਡੀਆ ਿਿੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਿਟੋਿਸਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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