
 

 

  

2 ਮਾਰਚ, 2018 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਕਨੇੈਵਿਅਨ ਬ੍ਲਿੱ ਿ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ ਹਇੋਆ 

90 ਨੌਕਰੀਆ ਂਦਾ  ਾਧਾ ਕਰਦ ੇਹਏੋ, ਨ ੀਂ ਅਤ ੇਵਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਆਧੁਵਨਕ ਪਰੀਖਣ ਲੈਬ੍ਰੋੇਟਰੀ ਖੁਿੱ ਲਹ ਗਈ ਹ ੈ

ਕੈਨੇਵਿਅਨ ਬ੍ਲਿੱ ਿ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ (Canadian Blood Services) ਨੇ ਸ਼ਵਹਰ ਦੇ ਪੂਰਬ੍ੀ ਵਸਰੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਲਿੱ ਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ  ੰਿ ਕੇਂਦਰ 
ਵ ਖੇ ਇਿੱ ਕ ਨ ੀਂ ਪਰੀਖਣ ਲੈਬ੍ੋਰੇਟਰੀ ਖੋਲਹੀ ਹੈ। ਵਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਆਧੁਵਨਕ 28,000  ਰਗ-ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ ਲੈਬ੍ੋਰੇਟਰੀ ਦਾ  ਾਧਾ ਜੀ ਨ ਵ ਵਗਆਨ (ਲਾਈਫ 
ਸਾਇੰਵਸਜ਼) ਸਬੰ੍ਧੀ ਵਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਖੂਨ ਪਰਣਾਲੀ (ਬ੍ਲਿੱ ਿ 
ਵਸਸਟਮ) ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੰੂ ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਵਨ ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਵਿਅਨ ਬ੍ਲਿੱ ਿ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਨੇ 
ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੰੂ ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਵਚਆਂ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਕੈਨੇਿਾ ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੋਵਧਆ ਹੋਇਆ ਮੁਿੱ ਲ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨ ੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਵ ਖੇ ਖੇਤਰੀ ਪਰੀਖਣ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵ ਿੱ ਖੀ 
ਵ ਸਤਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਦੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਵਿਅਨ ਬ੍ਲਿੱ ਿ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ, 2 ਮਾਰਚ ਨੰੂ ਨ ੀਂ ਪਰੀਖਣ ਲੈਬ੍ੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਮੀਿੀਆ ਟੂਰ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੈਨੇਵਿਅਨ ਬ੍ਲਿੱ ਿ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ  ਧਦੇ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਵ ਵਗਆਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ 
ਵ ਕਾਸ ਅਤੇ ਵਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ  ਧਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਮਰਵਪਤ  ਸੀਵਲਆਂ ਅਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਸਟੀ ਦੇ ਆਰਵਥਕ ਵ ਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ 
ਕੇਂਦਵਰਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਵਸਟੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰੂ ਸੁਖਾਲਾ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰ੍ਵਧਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਾਂ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਭੂਵਮਕਾ ਵਨਭਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। 

ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮੁਿੱ ਖ ਵਨ ੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਸਟੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਵਤੰਨ ਮੁਿੱ ਖ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ (ਹਾਈ ੇਜ) ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਨ — 401, 427 ਅਤੇ 407 — ਅਤੇ 
ਟੋਰੋਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ (Toronto Pearson International Airport) ਤਿੱਕ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਖੂਨ ਉਤਪਾਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। ਨ ੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੀਖਣ 
ਲੈਬ੍ੋਰੇਟਰੀ ਬ੍ਾਇਓਮੈਿੀਕਲ ਵਨਪਟਾਣ ਨੰੂ ਵਲਜਾਣ ਅਤੇ ਵਨਰਛੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਵਰਆ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਵ ਸਤਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬ੍ੇ ਵ ਿੱ ਚ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਲਈ 
ਜੀ ਨ-ਬ੍ਚਾਉਣ  ਾਲੇ ਖੂਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਿੱ ਲ ਵਮਲਾ ਕੇ, ਕੈਨੇਵਿਅਨ ਬ੍ਲਿੱ ਿ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਫੈਵਸਵਲਟੀ ਵ ਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਰੀਖਣ ਲੈਬ੍ੋਰੇਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ 60 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਨੀ ਪਰੀਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 
ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਅਿੱ ਧੇ ਪੂਰਬ੍ੀ  ਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਾਨੀ ਪਰੀਖਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਹ ਾਲੇ 



 

 

“ਮੈਂ ਕੈਨੇਵਿਅਨ ਬ੍ਲਿੱ ਿ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵ ਸਤਾਰ ਲਈ  ਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਨ ੇਸ਼ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਤਆਰ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਅਿੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਇਛੁਿੱ ਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।” 

ਮੇਅਰ ਵਲੰਿਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਕੈਨੇਵਿਅਨ ਬ੍ਲਿੱ ਿ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਦਾ ਵ ਸਤਾਰ ਵਸਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਇਿੱਕ  ਧੀਆ ਖ਼ਬ੍ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ  ਧੀਆ ਸਥਾਨ 
ਤੋਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਉੱਚ-ਵ ਕਾਸ  ਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨ ੀਆਂ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ 
 ਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਕਾਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵਮਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਵਿਅਨ ਬ੍ਲਿੱ ਿ ਸਰਵ ਵਸਜ਼, ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ  ਧਾਈ ਹੋ ੇ।” 
 

ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਮੁਖੀ, ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਿੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰ 

“ਅਸੀਂ ਸਾਿੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਿੱ ਚ ਕੈਨੇਵਿਅਨ ਬ੍ਲਿੱ ਿ ਸਰਵ ਵਸਜ਼ ਦੇ ਵ ਸਤਾਰ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਿੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਵ ਕਾਸ  ਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਵ ਵਗਆਨ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਭਾਈ ਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਨ ੇਸ਼ ਅਤੇ ਵ ਸਤਾਰ ਸਬੰ੍ਧੀ 
ਲੋੜਾਂ, ਵਜ ੇਂ-ਵਜ ੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕਿੱ ਠੇ ਵ ਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਿੀਕ ਹੈ।” 

ਬ੍ੌਬ੍ ਿਾਰਵਲੰਗ (Bob Darling), ਿਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਿੈ ਲੈਪਮੈਂਟ ਐਿਂ ਕਲਚਰ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਿਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਿੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨੰੂ  ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

ਮੀਿੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਵਬ੍ਰਅਨ ਸਵਟਿੱਟਲ (Brian Stittle) 
ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.2143 | brian.stittle@brampton.ca 
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