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 کے الئف سائنسز سیکٹر کی تعمیر و ترقی (Bramptonبرامپٹن )
 ہیومن اور ہیلتھ سائنسز کو فروغ دینے کے لئے سٹی، ویڈیو کا اجراء کر رہا ہے

 

ہیومن اور ہیلتھ سائنسز کلسٹر میں ایک کلیدی کھالڑی بننے کا مشتاق ہے جو  (Bramptonبرامپٹن )، اونٹاریو: (Bramptonبرامپٹن )

 میں ابھر کر سامنے آیا ہے۔ (Greater Toronto Areaگریٹر ٹورنٹو ایریا )

 
ن مثالی طور پر واقع، برامپٹن کے درمیا (کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرتے شہروں اور بڑی نقل و حمل کی گزرگاہوں )زمین اور ہوا دونوں میں

(Brampton)  کا گھر ہے جو  550بائیو ٹیکنالوجی فرموں اور مزید  250انسانی صحت اور سائنسز میں ایک ٹھوس بنیاد کا حامل ہے، جو

ں کی کارکنو 6,700فیصد ترقی ہوئی ہے، جو  50اس شعبے کے لئے معاونت فراہم کرتی ہیں۔ گزشتہ دہائی کے دوران اس شعبہ میں 

جدت کی اگلی لہر کی میزبانی کرنے کے لئے اپنا  (Bramptonمعاونت کرتا ہے۔ لیکن مزید ترقی کی گنجائش موجود ہے، اور برامپٹن )

 پورا زور لگا رہا ہے۔

 
نگیز پہلے ہی کینیڈا کے سب سے جدت ا (Bramptonنے کہا، "برامپٹن ) (Linda Jeffreyکی میئر لنڈا جیفری ) (Bramptonبرامپٹن )

انسانی صحت اور سائنسز کے کلسٹرز میں سے ایک کا گھر ہے"۔ "ہم دنیا بھر میں لوگوں کے زندہ رہنے، زیادہ صحت مند زندگی گزارنے 

 میں مدد کرنے کے لئے، ڈیزائن کردہ نئے عالج اور جدید ترین تحقیق کے ضمن میں نئے افق دریافت کر رہے ہیں۔"

 
میڈٹرونک  —نے، اپنے محل وقوع، رسائی، ترقی کے لئے گنجائش اور یقیناً، موجودہ الئف سائنسز کمپنیوں جیسا کہ  (Bramptonبرامپٹن )

(Medtronic)( کینیڈین بلڈ سروسز ،Canadian Blood Services)( ڈائنا کیئر ،Dynacare)( سڑیریسائیکل کینیڈا ،Stericycle 

Canada) ( اور ٹارو فارماسیوٹیکلزTaro Pharmaceuticals) — ( ایک برامپٹنBrampton)  ایڈریس کے ساتھ، کے سلسلے میں ہر

 چیز پر روشنی ڈالتے ہوئے، اپنے مضبوط انسانی صحت اور سائنسز کے شعبہ کی نمائش کرنیوالی ایک ویڈیو کا اجراء کیا ہے۔ 
 

کا جائزہ پیش کرتی ہے اور انسانی اور ہیلتھ سائنسز میں اس کی صالحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، یہ  (Bramptonجیسا کہ ویڈیو برامپٹن )

متحرک ترقی اور توسیع کے ایک سنگم پر ہے۔ دانشورانہ دارالحکومت، حکومتی تصور اور ترقی کے  (Bramptonبتاتی ہے: "برامپٹن )

 روبار کے لئے ایک قابل رشک منزل بنا رہی ہے۔"مواقع کی ہم آہنگی شہر کو انسانی صحت اور علوم کے کا

 
 دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاںاس ویڈیو کو 

 
 Brampton Civicجدت انگیز نگہداشت صحت کی حدود میں بھی نئی وسعتیں ال رہا ہے۔ برامپٹن سوک ہسپتال ) (Bramptonبرامپٹن )

Hospital)جو ، ( ولیم اوسلر صحت کے نظامWilliam Osler Health System)  کا حصہ ہے، نے حال ہی میں، اپنے اسٹیم سیل عالج

جمع کرنا شروع کرنے کے، دو سال مکمل ہونے کا جشن منایا۔ یہ کینیڈا کا واحد کمیونٹی  بلڈکے لئے استعمال کیے جانیوالے عوامی کورڈ 

جسے کینیڈا بلڈ سروسز کورڈ بلڈ بینک  —کا واحد ہسپتال  (Greater Toronto Areaا )اور گریٹر ٹورنٹو ایری —ہسپتال ہے 

(Canadian Blood Services Cord Blood Bank)  کے لئے ایک مجموعہ سائٹ کے طور پر خدمت کرنے کے لئے منتخب کیا گیا

سینٹر کے لئے پیل  (ErinoakKidsہے۔ شہر جلد ہی صحت اور تندرستی کے لئے انٹیگریٹڈ اور عالج و پیش رفت کے لئے ارینو ایکڈز )

 کھولے گا۔ (Peel Memorial Centreمیموریل سنٹر )
 

 ۔30-

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے  209اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  (Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) متعلق: کے (Bramptonبرامپٹن )

کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا  (Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89لوگ شامل ہیں جو 

میں افتتاح ہوا  2007جس کا  (Brampton Civic Hospitalٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton کو ٹوئٹ( رTwitter) پر فالو کریں۔ 

 
 
 

https://youtu.be/MNaXibdezBU
https://youtu.be/MNaXibdezBU
http://www.brampton.ca/
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 
 

 

 

 میڈیا رابطہ

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 | 
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