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 بزرگ افراد کے لیے ایک جیت ہےاور  نگہداشِت صحتشہر،  پیل مینر پراجیکٹ
 

زوننگ اینڈ آفیشل پالن میں آج برامپٹن سٹی کونسل نے پیل مینر النگ ٹرم کیئر سنٹر کی تعمیر نو کو ممکن بنانے کے لیے  –برامپٹن، آن 

کے لیے  بزرگ افراد۔ ریجن آف پیل اور سٹی آف برامپٹن کے درمیان اشتراک سے چلنے واال یہ پراجیکٹ ہے ترمیم کی منظوری دے دی

 اضافہ شدہ نگہداشت اور رہائشیوں کے لیے مزید قابل رہائش جگہیں بننے کا سبب بنے گا۔ 

 
، تاکہ طویل مدتی گیمیورے اسٹریٹ پارک کا ایک حصہ دے  انتظامیہ کلیدی ہے، جس میں شہر اس پراجیکٹ کے لیے زمین کا تبادلہ

گرا دیا جائے گا اور اس جگہ کا  وکنگہداشت کی ایک نئی سہولت گاہ تعمیر کی جا سکے۔ جب نئی سہولت گاہ مکمل ہوئی، تو موجودہ عمارت 

 ایک حصہ میورے اسٹریٹ پارک کا حصہ بن جائے گا۔
 

"یہ براجیکٹ اس بات کی ایک زبردست  لپمنٹ کمیٹی، کا کہنا تھا کہوی، چیئر آف پلیننگ اینڈ ڈ(Elaine Moore) ورےم   لینکونسلر ا ریجنل

میں بہترین کارکردگی کا  حقیقتکے لیے  بزرگ افراد"یہ  کہ ید کہاپیدا کرتی ہیں۔" انہوں نے مز قدر مثال ہے کہ درست شراکت داریاں کیسے

اور ہمارے رہائشیوں کو نگہداشت صحت تک رسائی اور پارک  بزرگوںشہر، ہمارے  اس سے ک مرتبہ جب یہ مکمل ہو گیا، تومرکز ہے۔ ای

 کی جگہ میں اضافے سے فائدہ حاصل ہو گا۔"

 
اب بڑے پیمانے پر بہتریوں کی ضرورت ہے۔ یہ  اس میں پیل مینر النگ ٹرم کیئر کی عمارت نے اپنی مفید زندگی پوری کر لی ہے اور

پراجیکٹ موجودہ ترتیب کی گنجائش بڑھائے گا اور خصوصی تقاضوں کے حامل لوگوں کے لیے قابل رہائش جگہ بڑھائے گا۔ ایک اضافی 

جگہیں دستیاب ہوں گی۔  60شرکاء کی خدمت کرنے کے لیے  100 - 75میں اڈلٹ ڈے سروس بھی ہو گی، جس میں ہر روز مختلف شفٹوں 

 ریجن آف پیل کافی عرصہ سے پیل مینر کو ایک عالقائی سینیئرز سروسز ہب کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ 
 
  ر کارپوریٹ لیڈر، کا کہنا تھا کہلپمنٹ اینڈ کلچر اور سٹی کے ہیلتھ پارٹنرشپس انیشیئیٹو کے لیے ذمہ داویب ڈارلنگ، ڈائریکٹر آف اکنامک ڈبا

دا کرتی کی تعمیر نو بتاتی ہے کہ طبی شراکت داریاں برامپٹن میں روزگار بڑھانے اور معیار زندگی بہتر کرنے میں کیسے کردار ا"پیل مینر 

آنے والے افتتاح کے ساتھ، ہم  ےک (ErinoakKids) ک کڈزنو"پیل میموریل کے اردگرد حالیہ ترقیوں اور ایری کہ ہیں۔" انہوں نے مزید کہا

 دست حرکت پیدا کر رہے ہیں۔"میں زبر شعبہاس 

 
فعال دوستانہ جگہیں اور چلنے کے راستے موجود ہوں گے کھلی فضاء میں کے لیے  بزرگ افراداز سر نو تصور کردہ میورے پارک میں 

 بھی بن جائے گا۔اور یہ سینیئرز ہب جانے اور آنے کے لیے بہتر رابطہ کاری پیدا کرے گا۔ آخر میں یہ اپنی موجودہ ترتیب سے تھوڑا سا بڑا 

 
ے نیا پیل مینر اس عالقے سے دو کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر ہے جہاں شہر نئے پیل میموریئل سینٹر برائے انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس ک

اور ٹیکنالوجی میں جدت  چنے مستقبل پر نظر رکھنے والی سو ایک حالیہ مطالعہاردگرد ایک ہیلتھ کلسٹر بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ 

 ۔ہے کے لیے بنیادی حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا بنانےکے ساتھ صحت اور زندگی کی سائنسز کے شعبے میں موجودہ توانائیوں کو بہتر 
 

طریقے سے ، ڈأون ٹأون سینٹر میں ذہین مالزمتیںصحت کے کلسٹر کے طویل مدتی نتائج میں شامل ہیں: زیادہ اور اعلی ادائیگیوں والی 

 بڑھوتری اور جدت پسندی اور بہترین کام میں شہر کی عالمی ساکھ کو بہتر کر کے برامپٹن میں بہتر معیار زندگی۔
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لیحدہ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ع برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کام

ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر  اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ۔ںپر فالو کری فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 

 میڈیا کنٹیکٹ

http://www.brampton.ca/EN/Business/central-area/PRESENTATION/FINAL%20REPORT%20Brampton%20Human%20Health%20and%20Sciences%20Cluster%20Development%20Strategy%20UPDATED%20APRIL%2021%202017.pdf
http://www.brampton.ca/EN/Business/central-area/PRESENTATION/FINAL%20REPORT%20Brampton%20Human%20Health%20and%20Sciences%20Cluster%20Development%20Strategy%20UPDATED%20APRIL%2021%202017.pdf
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank
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