
 

 

  

 உடனடி வெளியீட்டுக்கு  

 

புதிய மருத்துெமனன ெிரிெரக்கம் மற்றும் உயர்நினைக் கல்ெி ெழி உடல் ஆர ரக்கியப் 

ப ரமரிப்பு ெரய்ப்புக்களுக்கரன நிதி வபறும் ஏற்பரட்டினன 2021 ஆம் ஆண்டிற்கரன மரகரண 

பட்வெட்டில் (ெ வு வெைவு திட்டத்தில்) ப் ரம்ப்ட்டன் நக  நிர்ெரகம் உறுதி வெய்து 

வகரண்டுெிட்டது 

 

 

ப் ரம்ப்ட்டன், ON (March 24, 2021) – ப் ரம்ப்ட்டன் நக  நிர்ெரகமரனது இன்று மரகரண அ சு 

அறிெித்த ெ வு வெைவு திட்டத்னத ெ ரெற்கிறது; இதில் ெில்லியம் ஆஸ்ைர் சுகரதர  

கட்டனமப்பினுனடய பீல் நினனவு னமயத்தின் (William Osler Health System’s Peel Memorial Centre) 

புதிய பிரிெிற்கரன ெிரிெரக்கத்திற்கு, மரகரண அ ெிடமிருந்து நிதி கினடக்கிறது;  இதன் படி, ன யர்ஸன் 

பல்கனைக்கழகத்துடன் ரெர்ந்து ப் ரம்ப்ட்டன் நகரில் மருத்துெக் கல்ெிக்கரன புதிய ஒரு கல்ெி 

நிறுெனத்னத  ஒருங்கினணந்த சுகரதர ம் மற்றும் நைெரழ்வுக்கரகவும் அதற்கரன நிதிரீதியரன ஆத வு 

அளிக்கவும் உதவுகிறது.   

 

பீல் நினனவு னமய மருத்துெமனனயின் ெிரிெரக்கம்  

 

மரகரணத்தின் இந்த ெ வு வெைவு திட்டமரனது ெில்லியம் ஆஸ்ைர் சுகரதர  கட்டனமப்பினுனடய பீல் 

நினனவு னமயத்தின், புது ரநரயரளிகளுக்கரன பிரிெினன உருெரக்குெதில் ஆத ெளிக்கும். பீல் 

இ ண்டரம் கட்டத்னத  (Peel Phase II)  நிெத்தில் வகரண்டு ெருெது என்பது ப் ரம்ப்ட்டன் ெிெிக் 

மருத்துெமனனயின் ெிை தீெி  ப ரமரிப்பு ரெனெகனள அதிகரிப்பதில்  ஆஸ்ைர் னமயத்திற்கு  உதவும்; 

இதன்மூைம், இந்த திட்டப்பணி முடியும்ரபரது மருத்துெமனன படுக்னககளின் வகரள்திறன் எண்ணிக்னக 

90 – 100 என அதிகரிக்கும்.  

 

பீல் வமரமரரியலில் உள்ள அெெ  ெிகிச்னெ னமயத்னத 24/7 எனும் ெனகயிைரன நடெடிக்னககளுக்கு 

உகந்த ெனகயில் ெிரிெரக்க ரெண்டி ஆஸ்ைர் முன்வமரழிவு வெய்தது; இதனன நினறரெற்றுெதற்கரன 

ஒப்புதனை  ரகரருகிறது;  இது ெமூகத்திற்கரன வகரள்திறனன அதிகரிக்கும். அெெ ப் ப ரமரிப்பு 

னமயத்னத,  அெெ நினை துனற என்று மறுவபயரிடுதலும் இதில் அடங்கும்;  இது பீல் இ ண்டரம் 

கட்டத்னத (Peel Phase II) முடிப்பதற்கு முன்பரகரெ ரமற்வகரள்ளப்படைரம். 

 

ெனெரி 22, 2020 அன்று, ப் ரம்ப்ட்டன் நக  நிர்ெரகம் ஒரு சுகரதர  அெெ நினைனய அறிெித்து 

அதற்வகன ெரதரடுகின்ற ெனகயில் “ப் ரம்ப்ட்டனுக்கரன நியரயமரன ரப  ஒப்பந்தம்” எனும்  

பி ச்ெர த்னதத் வதரடங்கியது; ப் ரம்ப்ட்டன் நகரின் சுகரதர ப் பரதுகரப்புக்கரன நிதி இனடவெளினயக் 

குனறக்க, மரகரண அ ெிடமிருந்து கூடுதல் நிதி ரகரருதல் இதில் அடங்கும்; பீல் வமரமரரியலின் 

இ ண்டரம் கட்டத்னத (24/7 எனும் முனறயிைரன அெெ  ெிகிச்னெ துனற மற்றும் கூடுதல் படுக்னககள்) 



 

 

பூர்த்தி வெய்ெது மற்றும் ப் ரம்ப்ட்டன் நகரில்  மூன்றரெது சுகரதர  ெெதிக்கரன கட்டிடமும் இதில் 

அடங்கும். 

 

உயர்நினைப் பள்ளிக்கல்ெிக்கு அடுத்த நினையிைரன புதிய கல்ெி ெரய்ப்புகள் மற்றும் திறன்களுக்கு 

பயிற்ெியளிக்கும் ெரய்ப்புகள்  

 

நக  நிர்ெரகமரனது, ன யர்ென் பல்கனைக்கழகத்தில் ஒரு மருத்துெக் கல்ெி நிறுெனம் உட்பட 

உயர்நினைப்பள்ளிக்கல்ெிக்கு அடுத்த நினையிைரன கல்ெிக்கரன ெரய்ப்புகனள ெிரிெரக்குெனத 

ெ ரெற்கிறது. இந்த அறிெிப்பும், பீல் வமரமரரியலின் ெிரிெரக்கமும், ப் ரம்ப்ட்டனில் உள்ள சுகரதர ப் 

ப ரமரிப்பு அெெ நினைக்கு தீர்வு கரண உதவுகிறது; ரமலும் அடுத்த தனைமுனற சுகரதர ப் 

பயிற்ெியரளர்கள், நக த்திற்கு உள்ரளரய, உள்ளூரிரைரய, பயிற்ெி வபற முடியும் என்பனதயும் உறுதி 

வெய்கிறது. 

 

மரகரண அ ெின் இன்னறய அறிெிப்பரனது, ப் ரம்ப்ட்டன் பல்கனைக்கழகம் பற்றிய  நக  கவுன்ெிலின் 

ரதடுதனை ஈடுவெய்கிறது என்பதுடன் ப் ரம்ப்ட்டன் நகருக்குள் முழுனமயரன ஒரு பல்கனைக்கழகத்னதக் 

வகரண்டுெருெதற்கரன பணிகனளயும் முடித்து னெக்கும்.  

 

புதிய பள்ளி மற்றும் குழந்னதப் ப ரமரிப்பகங்கள்  

 

மரகரண பட்வெட் ஆனது, ப் ரம்ப்ட்டன் நகரில் புதிய ஒரு ஆங்கிை ஆ ம்ப பரடெரனைக்கும் ெழி 

ெகுக்கிறது; இது 850 மரணரக்கர்களுக்கு ரெனெயரற்றும் என்பதுடன், உரிமம் வபற்ற  73 குழந்னதப் 

ப ரமரிப்பகங்கனளக் வகரண்ட ஒரு ஒரு குழந்னதப் ப ரமரிப்பு னமயத்னதயும் வகரண்டிருக்கும்.  

 

பட்வெட் –க்கரக ெரதரடுதல்  

 

பிப் ெரி மரதத்தில் ப் ரம்ப்ட்டன் நக ம்  2021 ஆண்டிற்கரன முனறயரன பட்வெட் –ஐ ெமர்ப்பித்தது; 

இதில் முக்கிய முன்னுரினம வகரண்ட ெிஷயங்கள் உள்ளன, இனெ உள்பட : சுகரதர ப் ப ரமரிப்பு, 

ரபருந்து ரபரக்குெ த்து, உள்கட்டனமப்பு மற்றும் உயர்நினைப் பள்ளிக்கல்ெிக்கு அடுத்த நினையிைரன 

புதிய கல்ெி ெரய்ப்புகள் . 

 

இன்னறய ெ வுவெைவுத் திட்டத்திற்கு முன்னர், COVID-19 வதரற்று ப ெல் கர ணமரக ஏற்பட்ட நிதி 

பரதிப்புகனள நிெர்த்தி வெய்ெதிலும்,  நக ரட்ெி ரபருந்து ரபரக்குெ த்து முனறகனள ஆதரிப்பதற்கரகவும்   

கூடுதல் நிதியரக  $15 மில்லியன் வதரனக அறிெிக்கப்பட்டனத நக  நிர்ெரகம் ெ ரெற்கிறது. 2021 ஆம் 

ஆண்டின் இறுதி ென க்குமரன  ’பரதுகரப்பரன மறுவதரடக்கம் வெய்தல்’ பற்றிய ஒப்பந்தத்தின் மூைமரக  

அதிகரிக்கப்பட்ட  நிதியரனது,  ஒரு ரநர்மனறயரன ெளர்ச்ெிக்கரன வெயைரகும்; இனதத்தரன்  நக த்தின் 

2021 பட்வெட் ெமர்ப்பித்ததன் மூைம் ப் ரம்ப்ட்டன் நக  நிர்ெரகம் ெரதிட்டு ரகட்டது. தற்ரபரனதய 

COVID-19 இயக்க வெைவுகனள நிெர்த்தி வெய்ய $ 500M வதரனக ெழங்க  உதவுெதில் ஒரு பகுதியரக,  

தற்ரபரது $14.6 மில்லியனனப் வபற்றது. 



 

 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள்  

 

“COVID-19 வதரற்றுப ெல் கர ணமரக ப் ரம்ப்ட்டன் நகன   மீட்ெிக்கு வகரண்டு ெருெதில், எங்கள் 

மரகரண கூட்டரளர்களிடமிருந்து நிதியுதெி கினடப்பது முக்கியமரன ெிஷயமரகும்; ரமலும் பீல் 

வமரமரரியலின் இ ண்டரம் கட்டத்தின் மூைம் ப் ரம்ப்ட்டனில் இ ண்டரெது மருத்துெமனன பற்றி 

இன்று அறிெித்தனமக்கும், ப் ரம்ப்ட்டன் டவுண்டவுன் -இல் ஒரு புதிய மருத்துெக் கல்ெி நிறுெனத்னதக் 

உருெரக்க முன்ெந்தனமக்கும் நரங்கள் நன்றி வதரிெித்துக்வகரள்கிரறரம். COVID-19 வதரற்று 

ப ெைரனது ெரியரன ரந த்திைரன மற்றும் ெமமரன ெரய்ப்பும் வகரண்ட சுகரதர ப் ப ரமரிப்புக்கரன  

நிதி வபற ரெண்டிய  முக்கியமரன ரதனெனய தீெி ப்படுத்தியுள்ளது. ” 

- ரபட்ரிக் ப் வுன், ரமயர், ப் ரம்ப்ட்டன் நக ம்  

 

“கனடரெின் மிகரெகமரக ெளர்ந்து ெருெதும், இனளய நக ங்களில் ஒன்றுமரக இருந்தபடி, எங்கள் 

இனளஞர்களுக்கரன உயர்நினைப் பள்ளிக்கல்ெிக்கு அடுத்த நினையிைரன புதிய கல்ெி  ெரய்ப்புகனள 

ெிரிெரக்குெது, மற்றும் சுகரதர  நிதி வபறுெதில் இருக்கும் இனடவெளினய நிெர்த்தி வெய்ெது, 

ஆகியனெரய  முக்கிய முன்னுரினம வகரண்ட ெிஷயங்களரகும். பீல் வமரமரரியல் மருத்துெமனனயின் 

இ ண்டரம் கட்டம் மற்றும் புதிய மருத்துெப் பள்ளி மூைம் உயர்நினைப் பள்ளிக்கல்ெிக்கு அடுத்த 

நினையிைரன புதிய கல்ெி  ெரய்ப்புகனள ெழங்குதல்  பற்றிய  இந்த அறிெிப்பினன வபறுெதற்கரக,  நக  

ெனபயினர் தங்கள்  ெரதத்னத  எடுத்து னெப்பதில் தீெி மரக முன்ரனற்றம் வெய்துள்ளனர். உடல்நைம் 

மற்றும் நல்ெரழ்வு மற்றும் ப் ரம்ப்ட்டன் குடியிருப்புெரெிகளுக்கரன கல்ெி ெரய்ப்புகள் நிகழ்நினையில் 

நிெமரெனத  உறுதி வெய்ெதில் நரங்கள் உறுதியரக இருக்கிரறரம். ” 

- ரடெிட் ரபர்ரிக், தனைனம நிர்ெரக அதிகரரி, ப் ரம்ப்ட்டன் நக ம் 

 

“இது ஆஸ்ைருக்கும் எங்கள் ெமூகத்துக்கும் ெ ரெற்கத்தக்க ஒரு வெய்தியரகும்; ரமலும் ப் ரம்ப்ட்டனில் 

சுகரதர ப் ப ரமரிப்பு மற்றும் மருத்துெமனன ெிரிெரக்கத்னத முன்னுரினம வகரண்ட ெிஷயமரக 

மரற்றியனமத்த ரதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட உள்ளூர் அலுெைர்கள், ெமூக உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிற 

ஆத ெரளர்களுடன் ரெர்ந்து, ஒன்ட்ரடரிரயர அ ெரங்கத்திற்கு நன்றி கூறிக்வகரள்கிரறரம். நமது பீல் 

வமரமரரியல் னமய ெிரிெரக்கத்திற்கரன வதரடர்ச்ெியரன திட்டமிடைரனது, ரெகமரக ெளர்ந்து ெரும் 

பி ரந்தியத்தின் ரதனெகனளப் பூர்த்தி வெய்யும் ெனகயில்,  கூடுதல் மருத்துெமனன திறனன 

உருெரக்குெதன் மூைம் முன்ரனறுெதில் எங்களுக்கு உதவும்; ரமலும் ஒருங்கினணந்த ஆர ரக்கியம் 

மற்றும் நல்ெரழ்ெிற்கரக ஆஸ்ைர்’ஸ் பீல் நினனவு னமயத்தில் ஏற்கனரெ ெழங்கப்பட்டு ெருகின்ற 

தனித்துெமரன கெனிப்புக்கு ஈடு வெய்யும் ெிதமரகவும் இருக்கும்.” 

- டரக்டர். நவீத் வமரஹம்மத், தனைெர் மற்றும் தனைனம வெயல் அதிகரரி, ெில்லியம் ஆஸ்ைர் 

சுகரதர  கட்டனமப்பு  

 

“ஒன்ட்ரடரிரயர ெ வுவெைவுத் திட்டத்தில் ப் ரம்ப்ட்டனில் ஒரு புதிய மருத்துெக் கல்ெி நிறுெனத்னத 

உருெரக்குெதற்கும் ப் ரம்ப்ட்டனின் உள்ளூர் சுகரதர ப் ப ரமரிப்பு கட்டனமப்னப 

ெிரிவுபடுத்துெதற்கும் உறுதியளிக்கிற ெனகயிைரன இன்னறய அறிெிப்பில் ன யர்ஸன் 

பல்கனைக்கழகத்தினர் உற்ெரகமரக இருக்கிறரர்கள்.  நமது உயர்நினைப் பள்ளிக்கல்ெிக்கு அடுத்த 



 

 

நினையிைரன புதிய கல்ெி ெரய்ப்புக்கனள அதிகரிப்பது வதரடர்பரக,  நக த்துடன் இனணந்து 

பணியரற்ற  நரங்கள் எதிர்ரநரக்கி கரத்திருக்கிரறரம்.” 

- டரக்டர் வமரஹம்மத் ைச்ரெமி, தனைெர், மற்றும் துனண ரெந்தர், ன யர்ஸன் பல்கனைக்கழகம் 
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கனடர நரட்டில் மிக ெின ெரக ெளர்ந்து ெரும் நக ங்களில் ஒன்றரன ப் ரம்ப்ட்டன் தன் ெெத்தில் 700,000 மக்கனளயும் 75,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகரண்டிருக்கிறது. நரங்கள் வெய்யும் ஒவ்வெரரு கரரியத்திலும் வபரதுமக்கனள மனத்தில் னெத்ரத 

வெய்கின்ரறரம். பைத ப்பட்ட ெமுதரயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு ரெர்க்கின்றனர், முதலீட்னட நரங்கள் ஈர்க்கிரறரம், 

வதரழில்நுட்பரீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ரீதியிைரன புதுனமப் பனடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கரன பயணத்தில் நரங்கள் 

வென்றுவகரண்டிருக்கிரறரம். பரதுகரப்பரன, நினைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிக மரன  ஆர ரக்கியமிக்க ஒரு நகன க் 

கட்டனமப்பதற்கரன ெளர்ச்ெிப்பரனதயில் நரங்கள் பங்கு ெகிக்கிரறரம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இனணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதரிந்துவகரள்ளுங்கள். 

 
ஊடக வதரடர்பு 

குர்வீந்தர் ெிங் 

ஒருங்கினணப்பரளர், ஊடகம் & ெமுதரய ஈடுபரடு 

யுக்திரீதியரன தகெல்வதரடர்பு 

ப் ரம்ப்ட்டன் நக ம் 

905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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