
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ                    

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਘਰੋਿਤ ਕੀਤੀ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (22 ਜਨਵਰੀ, 2020) – ਅੱਜ ਕਾਉਂਰਿਲ ਰਵੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ ਿਰਬ੍ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ (Health Care Emergency) ਘੋਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਿਤਾਵ ਪਾਿ ਕੀਤਾ।  
 

ਇਹ ਪਰਿਤਾਵ, ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh) ਵੱਲੋਂ  ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਿੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ 
ਨੇ ਇਿਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਿੀ। ਪਰਿਤਾਵ ਰਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਿੱਲਾਂ ਤ ੇਮਤਾ ਪਾਿ ਕੀਤਾ ਰਿਆ ਿੀ: 
  

 ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਘੋਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ 
 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਿੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਕਿਮ ਦੀ ਰੋਿੀ ਦੇਿਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ 

ਵਿੀਰਲਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਰਵਕ ਹਿਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital) ਅਤੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ (Peel 

Memorial Centre) ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵੀ ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਿਬੰ੍ਧੀ ਫੰਰ ੰਿ ਿਰਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ, ਿੀ.ਏ.ਓ. (CAO) ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇ

ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਿਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਰਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਰਿਿਟਮ ( ਬ੍ਲਯੂ.ਓ.ਐਚ.ਐਿ.) (William Osler Health System) (WOHS), 

ਓਨਟੈਰੀਓ ਿੂਬ੍ੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇ ਾ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ 
 ਿੀ.ਏ.ਓ. ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦ ੇਢੁੱ ਕਵੇਂ ਿਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਰਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਰਿਿਟਮ ( ਬ੍ਲਯੂ.ਓ.ਐਚ.ਐਿ.), ਓਨਟੈਰੀਓ ਿੂਬ੍ੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇ ਾ ਿਰਕਾਰ 

ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਰ ਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਚਾਰਲਤ ਹੋਵ ੇਅਤੇ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਹਿਪਤਾਲ ਦ ੇਬ੍ੈੈੱ ਾਂ ਦੀ ਿੰਰਿਆ, ਿੂਬ੍ਾਈ ਔਿਤਨ ਪਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਦ ੇਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਹਿਪਤਾਲ ਬ੍ੈੈੱ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 

ਢੁੱ ਕਵੀਆਂ ਭਰਤੀ ਰੋਿੀ ਿੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਿੂਬ੍ਾਈ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਇਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਧਆਦੇਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੀਲ 

ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟੀਿਰੇਰਟ  ਹੈਲਥ ਐ ਂ ਵੈਲਨੈਿ (Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) ਦੇ 
ਫੇਜ 2 ਦ ੇਰਵਕਾਿ ਰਵੱਚ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਰਵਿੇ ਵਾਧੂ 800 ਬ੍ੈੈੱ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਅਤੇ  

 ਇਿ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਰਮਰਨਿਟਰ ਆਫ ਹੈਲਥ (Minister of Health), ਿੂਬ੍ਾਈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਾਰੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ, ਆਰਫਿ 

ਆਫ ਦਾ ਪਰੀਮੀਅਰ, ਰਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦ ੇਿਾਰੇ ਿੂਬ੍ਾਈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਲੀ ਰਾਂ, ਫੈ ਰਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦ ੇਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਾਰੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ, 
ਰਵਲੀਅਮ ਓਿਲਰ ਹੈਲਥ ਰਿਿਟਮ ਦ ੇਪਰੈਜੀ ੈਂਟ ਅਤੇ ਿੀ.ਈ.ਓ. (CEO), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ/ਏਟੋਬ੍ੀਕੋ (Etobicoke) ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਓਨਟੈਰੀਓ ਹੈਲਥ 

ਟੀਮ (Area Ontario Health Team) ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। 
 

ਦਿੰਬ੍ਰ ਰਵੱਚ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਿ ਕੀਤਾ, ਰਜਿ ਰਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਰਿਿਟਮ ਦੀਆਂ ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ 
ਿਈ, ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ ਵੱ ੇ ਫੰਰ ੰਿ ਅੰਤਰਾਲ, ਲੰਮਾ ਉ ੀਕ ਿਮਾਂ, ਅਤੇ ਹਾੱਲਵੇ ਰਵੱਚ ਰੋਿੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਮਤੇ ਰਵੱਚ ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ 

ਰਿਿਟਮ ਦ ੇਿਾਰੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਈ। 
 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਰਿਿਟਮ ਵਾਿਤੇ ਵੱਧ ਫੰਰ ੰਿ ਅਤੇ ਿਮਰਥਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਰਹਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ, ਫੈ ਰੇਿਨ ਆਫ ਕੈਨੇਰ ਅਨ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ (Federation of Canadian Municipalities) ਅਤੇ ਐਿੋਿੀਏਿਨ ਆਫ 

ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Association of Municipalities of Ontario) ਦੀਆਂ ਿਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਿਾਂ ਰਵੱਚ ਿੂਬ੍ਾਈ ਅਤੇ ਿੰਘੀ 
ਪਰਤੀਰਨਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪੇਿ ਕਰਨਾ, ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਵ-ਬ੍ਜਟ ਪਰਿਤੁਤੀ ਰਾਹੀਂ ਿੂਬ੍ਾਈ ਅਤੇ ਿੰਘੀ ਿਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ 



 

 

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਿਬੰ੍ਧੀ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੁਚੇਤਤਾ ਅਤੇ ਿਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਰਹਮਾਇਤੀ ਮੁਰਹੰਮ 

#FairDealForBrampton ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ।  
 

ਹੁਣ ਤੱਕ, #FairDealForBrampton ਮੁਰਹੰਮ (#FairDealForBrampton campaign) ਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਰਵਚਕਾਰ 

ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਿਬੰ੍ਧੀ ਫੰਰ ੰਿ ਦ ੇਅੰਤਰਾਲ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿੈਂਟਰ ਰਵਿੇ ਿਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਹਯੋਿ 

ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਤੀਜੀ ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਫੈਰਿਰਲਟੀ ਵਾਿਤੇ ਫੰਰ ੰਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿੂਬ੍ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਿਨ ਤੇ 18,000 ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦ ੇ

ਦਿਤਖ਼ਤ ਰਮਲੇ ਹਨ।  
 

ਹਵਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਰਿਿਟਮ ਨੰੂ ਿੂਬ੍ਾਈ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਫੰਰ ੰਿ ਅਤੇ ਿਰਹਯੋਿ ਦੀ ਬ੍ਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ , 
ਅਿੀਂ ਚੁੱ ਪਚਾਪ ਅਰਜਹਾ ਹੰੁਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਿਾਂਿੇ। ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਅਰਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤ ੇਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਮਰਜੈਂਿੀ ਘੋਰਿਤ ਕਰ ਰਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਰਿਹਤ 

ਦੇਿਭਾਲ ਰਿਿਟਮ ਦ ੇਿਾਰੇ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਿਾ ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜਾਂ ਤ ੇਰਧਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰਕਰਰਆ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 
 

- ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown) 

 

“ਕੈਨੇ ਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਵੱ ੇ ਿਰਹਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਨਰਪੱਿ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਦ ੇਇੱਕ ੋ

ਹਿਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਰੋਿੀ ਹਾੱਲਵੇ ਰਵੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਿਮਾਂ ਆ ਰਿਆ ਹੈ ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਿਾਫ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ, 
ਬ੍ਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੰ  ਵਾਲੇ ਹਾੱਲਵੇ ਰਵੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਰਕਰਰਆ ਤ ੇਰੋਕ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰੀਏ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹੋਰ 

ਉ ੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ!” 
 

- ਰੋਏਨਾ ਿੈਨਟੋਿ (Rowena Santos), ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ 

 

“ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਤਾਵ ਪੇਿ ਕਰਨਾ ਬ੍ਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਹਿਪਤਾਲ ਦ ੇਹਾੱਲਵੇ ਰਵੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ ਨੰੂ ਇਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦ ੇ

ਤੌਰ ਤ ੇਲਿਾਤਾਰ ਵਰਰਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੰਕਟ ਰਾਿਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਵੇਂ ਲੱਿਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣ ੇਉਰਚਤ ਰਹੱਿੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ 

ਹੈ। ਿਾ ੇ ਰਨਵਾਿੀ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਰਿਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਬ੍ੁਰਨਆਦੀ ਅਰਧਕਾਰ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।” 
 

- ਹਰਕੀਰਤ ਰਿੰਘ (Harkirat Singh), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰ ਿ 9 ਅਤੇ 10 
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ਕਨੇੈ ਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਿਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾ  ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਿਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਿ ਨੰੂ ਆਕਰਰਿਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅੱਿੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਿਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਿਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾ  ੇਨਾਲ 

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

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱ ਿਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰ ੀਨੇਟਰ, ਮੀ ੀਆ ਐ ਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਿੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਿਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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