
 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ    

      

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਸ਼ਰੈੀਡਨ ਦ ੇਨਵੇਂ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਲੈਦੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਲਈ 2.5 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦ ੇਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ ਲਈ ਵਿੱਧ ਿਜ਼ਬ੍ਤੂ ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (7 ਜੂਨ, 2022) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ ਵਿੱਧ ਿਜ਼ਬ੍ੂਤ ਭਰਵਿੱ ਖ ਰਵਿੱ ਚ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਰਖਆ। 
ਇਿ ਵਾਿਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੇ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਦੇ ਨਵੇਂ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਲੈਦੀ 
ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ (Centre for Healthy Communities) ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਲਈ, 2.5 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਨੰੂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ। 

ਕਰੋਰਨਕ ਬ੍ੀਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਬ੍ਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ (Peel Region) ਰਵਿੱ ਚ, ਿੈਡੀਕਲ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਬ੍ਹੇਿੱ ਦ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਲਈ, ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹੈਲਦੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਹੇਠਾਂ ਰਲਖ ੇਕੰਿ ਕਰੇਗਾ: 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਨਰਿਾਂ ਅਤੇ ਿਬੰ੍ਰਧਤ ਹਲੈਥ ਪਰਫੋੈਸ਼ਨਲਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀਿਹੀ ਨੰੂ ਟਰੇਰਨੰਗ ਦੇਣਾ, ਜ ੋਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਪੀਲ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੇ; ਅਤੇ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਢੁਿੱਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਾਂਝ ੇਰਵਜਨ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਨਾ। 

• ਰਵਰਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਕੈਡਰਿਕਿ, ਿੈਡੀਕਲ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨੋਵਟੇਰਾਂ, ਿੋਸ਼ਲ ਿਰਰਵਿ ਪਰਵੋਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਰਵਚਕਾਰ, 

ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਲਰਵੰਗ ਲੈਬ੍ ਬ੍ਣਨਾ। 
• ਇੰਟਰਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਰਨਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਰਰੋਨਕ ਬ੍ੀਿਾਰੀ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇ ਕ ੇਹਾਿੱਲਵੇ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਤਵਿੱਜ ੋਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ 

ਕਰਨਾ। 
• ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਰਥਕ ਵਾਧ ੇਨੰੂ ਪਰੇਰਰਤ ਕਰਨਾ, ਜ ੋਉਿਾਰੀ, ਦੇਖਭਾਲ, ਰਿਿੱ ਰਖਆ, ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ, ਐਡਰਿਰਨਿਟਰੇਸ਼ਨ, 

ਇੰਡਿਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚ, ਅਨੁਿਾਰਨਤ 200 ਤੋਂ 500 ਤਿੱਕ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਧ ੇਹੋਏ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 
ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਰਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਲੀਨੀਕਲ ਰਕਨੇਰਿਓਲੋਜੀ (Clinical Kinesiology), ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਫੇਅਰਿ 

ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਰਰਿਰਚ ਅਤੇ ਰਵਚਾਰਅਧੀਨ ਪਰੋਰਵੰਿੀਅਲ ਪਰਵਾਨਗੀ, ਬ੍ਚੈਲਰਿ ਆਫ ਨਰਰਿੰਗ ਐਡਂ ਔਿਰਟਓਪੈਥੀ (Bachelors of 

Nursing and Osteopathy) ਰਵਿੱ ਚ, ਗਰੈਜੂਏਟ ਿਰਟੀਰਫਕੇਟ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਰਿਟੀ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਦੇ 20 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਡੇਰਵਿ (Davis) ਕੈਂਪਿ ਰਵਖ ੇਨਵੀਂ 
ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਦੀ ਪਲਾਰਨੰਗ ਅਤੇ ਕੰਿਲਟੇਸ਼ਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਪਰੋਗਰਾਰਿੰਗ, ਪਤਝਿ 2022 ਰਵਿੱ ਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਰਕ ਬ੍ਾਕੀ 
ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਚਾਰਅਧੀਨ ਪਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਕਾਿ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹਣੋ ਤੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਫਅੇਰ ਡੀਲ  

22 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੰੂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਐਡਵੋਕੇਿੀ ਕੈਂਪੇਨ, “ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਫਾਰ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ” (“Fair Deal for Brampton”) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਿੀ – ਇਿ ਕੈਂਪੇਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿੂਬ੍ੇ ਤੋਂ ਵਾਧ ੂਫੰਰਡੰਗ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਦੇ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਗੈਪ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ। ਰਿਟੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਿਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ 

ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਿ ਚੁਿੱ ਕ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਪਰਕੈਰਟਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀਿਹੀ ਨੰੂ, ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਟਰਰੇਨੰਗ ਰਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਫਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਂਪੇਨ ਬ੍ਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ।  



 

 

ਿੰਖਪੇ ਤਿੱਥ 

• ਿਾਰਚ 2021 ਰਵਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਪਰਰੋਵੰਿੀਅਲ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਿਬੰ੍ਧੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕੀਤਾ (welcomed a budget 

announcement from the Provincial government), ਰਜਿ ਰਵਿੱਚ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਓਿਲਰ ਦੇ ਪੀਲ ਿੈਿੋਰੀਅਲ ਹਲੈਥ ਰਿਿਟਿ ਫਾਰ 

ਇੰਟੀਗਰਰੇਟਡ ਹਲੈਥ ਐਡਂ ਵੈਲਨੈਿ (Osler’s Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness) ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ, 

ਨਵੇਂ ਹਿਪਤਾਲ ਰਵਿੱ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਰਡੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ। 
• 2022 ਦੇ ਬ੍ਜਟ ਦੇ ਰਹਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਰਵਿਤਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦਰਿਾਈ ਿੀ (showed its commitment 

to health care expansion), ਰਜਿ ਰਵਿੱ ਚ ਨਵੇਂ ਪੀਲ ਿੈਿੋਰੀਅਲ ਹਿਪਤਾਲ (Peel Memorial Hospital) ਲਈ ਲੋਕਲ ਰਹਿੱ ਿੇ ਰਵਿੱ ਚ, 

62.5 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਰਨਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਅਪਰਲੈ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਇਿ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ 

ਰਵਿਤਾਰ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਪਤਾਲ ਲੇਵੀ ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਦਿੱ ਤੀ ਿੀ। 
• ਿਾਰਚ 2022 ਰਵਿੱ ਚ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਉਹ ਿੈਡੀਕਲ ਿਕਲੂ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਦਾ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜਿ ਰਵਿੱ ਚ ਵਿੱਧ 

ਿਜ਼ਬ੍ੂਤ, ਵਿੱਧ ਿਰਥਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਰਿਿਟਿ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਿ ਰਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ ਿਕਲੂ 

ਆਫ ਿੈਡੀਰਿਨ (Ryerson University School of Medicine) 2025 ਰਵਿੱ ਚ ਖਹਿੱ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਿ ਲਈ 80 ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਿੀਟਾਂ ਅਤੇ 95 

ਪੋਿਟਗਰੈਜੂਏਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਕਰਨਾ। ਜਲੁਾਈ 2021 ਰਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ 1 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਲਾਰਨੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਪਿੱਖ 

ਰਵਿੱ ਚ ਵੋਟ ਰਦਿੱ ਤੀ ਿੀ (Brampton City Council voted in favour of a $1 million planning grant), ਤਾਂ ਜ ੋਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਭਰਵਿੱ ਖੀ 
ਿਕੂਲ ਆਫ ਿੈਡੀਰਿਨ (School of Medicine) ਨੰੂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ, ਇਹ ਉਿ ਿਾਲ ਪਰਹਲਾਂ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਿੂਬ੍ ੇਵਿੱਲੋਂ 
ਰਨਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ (invested by the Province of Ontario) ਫੰਰਡੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਿੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿੈਡੀਕਲ ਿਕੂਲ ਦੀ 
ਿਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ, ਰਿਟੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਐਡਵਕੋੇਿੀ ਕੰਿ ਦਾ ਇਿੱਕ ਖਾਿ ਰਹਿੱ ਿਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਰਿਟੀ ਦੇ 2022 ਦੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਪਰੀ-ਬ੍ਜਟ 

ਿਬ੍ਰਿਸ਼ਨ (City’s 2022 Ontario Pre-Budget Submission) ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। 
• ਅਪਰੈਲ 2022 ਰਵਿੱ ਚ, ਿੂਬ੍ ੇਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਉਹ 21 ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹੈ (Province announced that it is 

investing $21 million), ਤਾਂ ਜ ੋਓਿਲਰ ਦੇ ਪੀਲ ਿੈਿੋਰੀਅਲ ਨੰੂ 24/7 ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਰਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਰੋਗੀ ਹਿਪਤਾਲ ਰਵਿੱ ਚ 

ਬ੍ਦਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਰਵਕ ਹਿਪਤਾਲ (Brampton Civic Hospital) ਰਵਖ ੇਕੈਂਿਰ ਕੇਅਰ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਵਿਤਾਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਰਹਿਾਇਤ ਰਿਲ 

ਿਕੇ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਿਾਡੇ ਲੋਕਲ ਹੈਲਥ ਕਅੇਰ ਰਿਿਟਿ ਨੰੂ ਿਜ਼ਬ੍ੂਤ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੈ, ਜ ੋਲੋਕਲ ਪਰਰਤਭਾ ਨੰੂ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰੇ, ਆਰਰਥਕ 

ਵਾਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰੇ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਲੈਦੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ, ਨਾ 
ਰਿਰਫ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ ਦੀ ਉਪਲਬ੍ਧਤਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਬ੍ਲਰਕ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਰਤਭਾ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਕਾਇਿ ਰਿੱਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਥਰ ਆਰਰਥਕ ਰਵਕਾਿ ਨੰੂ ਵੀ ਿਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਰਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕੈਂਪਿ ਰਵਖ ੇ

ਅਨੁਿਾਰਨਤ 200 ਤੋਂ 500 ਫੁਲ-ਟਾਈਿ ਨੌਕਰੀਆਂ।” 

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਿੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰਨਵਾਿੀ, ਿਾਡੇ ਰਵਕਾਿਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਹਰ ਰਵਿੱ ਚ ਹੀ ਿੌਜੂਦ ਵਧੀਆ ਰਕਿਿ ਦੀ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਦੇ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ 

ਲਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਿੈਨੰੂ ਇਿ ਰਨਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਾਇਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹਈੋ ਿੀ, ਜੋ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਿਬੰ੍ਧੀ ਲੋਿਾਂ ਤੇ 
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ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਆਰਲਟੀ ਪੋਿਟ-ਿੈਕੰਡਰੀ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚ ਰਵਿੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਰਜਿੱ ਥੋਂ ਉਹ 
ਪਰਰਤਭਾ ਰਨਿੱਕਲੇਗੀ, ਰਜਿਦੀ ਿਾਡੇ ਇੰਪਲਾਇਰਿ ਨੰੂ ਲੋਿ ਹੈ।” 

- ਿਾਰਰਟਨ ਿੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਿੌਰਕਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹਣੋ 

ਵਜੋਂ, ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿੌਰਕਆਂ ਦੇ ਰਵਿਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਵਿੱ ਖੀ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਲੋਿਾਂ ਵਾਿਤੇ ਰਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। 
ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਲੈਦੀ ਕਰਿਉਰਨਟੀਜ ਰਵਿੱ ਚ ਇਹ ਰਨਵੇਸ਼, ਿੈਡੀਕਲ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਿਬੰ੍ਧੀ ਿੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰੇਗਾ।” 

- ਪਾਿੱਲ ਿੋਰਰਿਨ (Paul Morrison), ਇੰਟਰਰਿ ਚੀਫ ਐਡਰਿਰਨਿਟਰਰੇਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਅਿੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱ ਚ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਿੌਰਕਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ੇਹਿੱ ਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ, ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਦੀਆਂ ਿਹਿੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਿਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ 

ਕੇਂਦਰਰਤ ਕਰਕ,ੇ ਜਦੋਂ ਕਰਰੋਨਕ ਬ੍ੀਿਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਦੇ ਅਿੱਧ ੇਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਰਨਦਾਨ ਹਈੋ ਕਰੋਰਨਕ ਬ੍ੀਿਾਰੀ 
ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 73 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬ੍ਾਦੀ ਰਵਜੀਬ੍ਲ ਅਲਪ ਿੰਰਖਅਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਿੱ ਰਭਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਢੁਿੱ ਕਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਤਿੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਘਾਟ 

ਹੈ। ਇਿ ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਨੰੂ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਰਰੋਨਕ ਰਡਜੀਜ ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਜ ੋਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਰਹਿੱ ਿਾ ਹਵੋੇਗਾ। ਇਹ, ਡਾਈਰਬ੍ਟੀਜ, 

ਕਾਰਰਡਓਵੈਿਰਕਊਲਰ ਬ੍ੀਿਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਰੋਨਕ ਬ੍ੀਿਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਰਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਿਹਿੱਤਵਪਰੂਣ ਰੋਕਥਾਿ ਅਤੇ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਲੋਿਾਂ ਤੇ ਰਧਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, 
ਰਜਿ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਐਿਰਜੈਂਿੀ ਰੂਿਿ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਿੱਚ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 700 ਨਵੀਆਂ ਪੋਿਟ ਿੈਕੰਡਰੀ ਹਲੈਥ ਕਅੇਰ ਿੀਟਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, 
ਅਿੀਂ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਰਵਿੱ ਚ, ਲੋਕਲ, ਉੱਚ ਟਰੇਰਨੰਗ ਪਰਾਪਤ ਹਲੈਥ ਕੇਅਰ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਨੰੂ ਰਿੱਖਣ ਰਵਿੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਜੈਨੇਟ ਿੋਰਰਿਨ (Janet Morrison), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਾਈਿ-ਚਾਂਿਲਰ, ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ  
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ਕੈਨੇਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰ ੈਂਪਟਨ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 75,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਿਰਗਰਿ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱਗੇ 
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਿੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡੇ ਨਾਲ 

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

ਿੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਲਟੀਕਲਚਰਲ ਿੀਡੀਆ 

multiculturalmedia@brampton.ca 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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