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 برامپٹن میں ہیلتھ اینڈ الئف سائنسز کا شعبہ ترقی کے تیار ہے
 

 " کے لیے تیار ہے۔ بڑے کاموںبرامپٹن صحت اور زندگی کے سائنسز کے شعبے میں " –برامپٹن، آن 
 

 برامپٹن: نیٹ ورکنگ سمپوزیئم کی سابقہ چیئر، سٹی کے بریک فاسٹ( LHIN)ماریا بریٹو، سینٹرل ویسٹ لوکل ہیلتھ انٹیگریشن نیٹ ورک 
ے مثبت مستقبل کے اراکین پر مشتمل ایک ماہرانہ پینل کی صدارت کرتے ہوئے برامپٹن ک 6 دوران، کے تعمیر کی کلسٹر ہیلتھ منفرد کے

 ۔لیے پرجوش تھیں
 

شامل تھی، جسے برامپٹن بھی ت متعامل نشسایک اس تقریب میں پینل کی بات چیت اور کاروباروں اور تنظیموں کے ساتھ رابطہ کاری کی 
 کے بڑھتے ہوئے ہیلتھ اینڈ الئف سائنسز کے شعبے کے حوالے سے قابل قدر پیش گوئیاں اور رابطے فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔

 
محسوس  متحرکت زبردسبرامپٹن نئی ترقیوں، کاروباروں اور بڑھوتری کے حوالے سے  ہونے والی ہیلتھ اینڈ الئف سائنسز کے شعبے میں

نے حالیہ طور پر کھلنے والے پیل میموریل سینٹر برائے انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ  حالیہ طور پر جاری ہونے والے مطالعہکر رہا ہے۔ ایک 
یس کے ارد گرد احتیاطی نگہداشت پر مرکوز شدہ ہیلتھ کلسٹر تعمیر کرنے کے حوالے سے مواقع اور بنیادی حکمت عملی کی نشاندہی ویلن

  کی ہے۔
 

نے بریٹو کی امید پروری کی تائید کی ہے اور برامپٹن کی جانب سے اپنا منفرد ہیلتھ کلسٹر تیار کیے جانے کے دوران آگے  پینل کے شرکاء
 ۔ہیں کیے شیئرچیلنجز اور مواقع کے حوالے سے اپنے تجربات اور خیاالت موجود 

 
ی نگہداشت پر توجہ مرکوز کر کے بنایا جائے۔ صحت کے شعبے کے اندر موجود خالء پیل طسفارش کرتا ہے کہ یہ کلسٹر احتیایہ مطالعہ 

میں صحت کے دیگر شعبوں  GTAٹھاتا ہے اور برامپٹن کو بڑھتے ہوئے رجحانات کا فائدہ ایہ ہے،  مرکزمیموریل میں خدمات کی توجہ کا 
ممتاز کرے گا۔ اس قسم کا کلسٹر بڑے ڈیٹا، صحت کی ایپس، آبادی پر مبنی تحقیق اور ذاتی ضروریات کے مطابق ادویات والے اس کو سے 

 کاروباروں کے لیے دلچسپی پیدا کرے گا۔
 

کام ، پر ایک نئی توجہ کے ساتھ زچار کلیدی شعبوں، بشمول ہیلتھ اینڈ الئف سائنس میں 2017لپمنٹ اینڈ کلچر آفس نے یوسٹی کے اکنامک ڈ
اور جدت پسندی کے لیے کشش پیدا کرنے کے لیے وقف اور  مالزمتوںنے اس شعبے میں ( Martin Bohl)۔ مارٹن بوہل ہے شروع کیا

میں شمولیت اختیار انتظامیہ کے طور پر سٹی  زاینڈ الئف سائنسماہرانہ قیادت کی فراہمی کے لیے حالیہ طور پر سیکٹر منیجر برائے ہیلتھ 
 کی ہے۔ 

  
ہے۔  ہوا حکمت عملی کے مطابق ہیلتھ پارٹنرشپس کا قدم اس شعبے میں اس کی معاشی ترقی کی کوششوں سے مضبوطی سے جڑا یشہر ک

نڈ کلچر کر رہے ہیں اور اس کی توجہ ہیلتھ کیئر اور لپمنٹ اییوئریکٹر، اکنامک ڈانیشیئیٹو کی قیادت باب ڈارلنگ، ڈہیلتھ پارٹنرشپس ا
الئی جا سکے اور برامپٹن کے  میں بہتری اور سرمایہ کاری مالزمتوںکاروباروں کے ساتھ رابطوں کی تعمیر پر ہے تاکہ جدت، بڑھوتری، 

 کیا جا سکے۔ بلندشہریوں کا معیار زندگی 
 

 امل نگاہمتعایک سٹی کے ہیلتھ اینڈ الئف سائنسز سیکٹر پر 
کے چند اجزاء کی متعامل اور بصری پریزینٹیشن کے لیے اپنی موبائل ڈیوائس یا کمپیوٹر  شعبےسٹی کے ہیلتھ اینڈ الئف سائنسز 

 مالحظہ فرمائیں۔ http://arcg.is/2taS7eسے
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brampton.ca/EN/Business/central-area/Pages/PMC-Market-and-Economic-Development-Study-.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Business/central-area/Pages/PMC-Market-and-Economic-Development-Study-.aspx


 

 

  کے شرکاء پینل

  ماریا بریٹو،  سینٹرل ویسٹLHIN کی سابقہ صدر 

 سلر ہیلتھ سسٹماو، چیف آف ریسرچ، ولیم وڈاکٹر رونلڈ ہیسیلگریو 

 سلر ہیلتھ سسٹماوپریزیڈنٹ میڈیکل افیئرز، ویلیم  ڈاکٹر نوید محمد، وائس 

  جیسن فیلڈ، پریزیڈنٹ اورCEO ریو ی، الئف سائنسز اونٹ 

 ہے ایلیاسوف (Hy Eliasoph ) ،VP اسٹریٹیجک انگیجمنٹ اینڈ پارٹنرشپس، اٹلیس گلوبل ہیلتھ کیئر ، 

 وہووچوبرچرڈ ا (Richard Obuhowich) ،CEO ،3-  ٹیرا(3-Terra) 

  نیل ڈیوس، پارٹنر، ڈیوس ویبLLP 
 

 اقتباسات

اور ایک ہب کے طور پر ابھرنے کے لیے تیار ہے  ی۔ برامپٹن الئف سائنسز ککام ہو رہے ہیںہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کچھ زبردست "
ا میں نگہداشت کی فراہمی کے ھ، ہم اپنے شہر، پورے صوبے اور پورے کینیڈکے اداروں کے سات صحت اپنے غیر معمولی نگہداشت  

 "۔بنا رہے ہیںتر کو جدید  وںطریق
 یفریلنڈا ج ئریم -

 
کے شعبے کے اپنے اتنے سارے شراکت داروں کو آج اپنے نظریے میں شریک دیکھ کر بہت پرمسرت  زہم صحت اور زندگی کی سائنس"

موجود کے درمیان ہمارے پاس ایک کلیدی فریق گروہ  سینٹر اور ڈائینا کیئر RICشرکاء، مثال تمام دیگر اور  پینل کے شرکاءتھے۔ ہمارگ 
 "۔ہے مصروف عملہے جو برامپٹن میں مزید سرمایہ کاری النے کے لیے 

 برامپٹن آف سٹی کلچر، اینڈ یویلپمنٹ اکنامک ڈائریکٹر، ڈارلنگ، باب -
 
کامیابی کے لیے ایک اہم عنصر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک ٹھوس منصوبے اور نظریے الئف سائنسز کے کسی بھی کلسٹر کی "

پر توجہ  شعبوںکی موجودگی ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بجائے ایک کامیاب کلسٹر کو چند کلیدی مضبوط 
وگوں کو کامیاب ہونے میں مدد فراہم کرنے کے لیے کے حامل ل تص٘وراتمرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے عالوہ بہترین 

 "انفراسٹرکچر کی معاونت کی موجودگی بھی اہم ہے۔

 سسٹم ہیلتھ آسلر ویلیم ریسرچ، آف چیف ہیسیلگریو، رونلڈ ڈاکٹر -
 
ی چاہیے لیکن اس کے ایک نظریے کی موجودگی اور تمام فریقین کا اس پر اعتماد انتہائی اہم ہے۔ مضبوط شعبوں پر توجہ مرکوز کی جان"

 "باوجود بھی اس بارے میں کھال دماغ رکھنا چاہیے کہ جدت النے کے لیے اگال مقام کون سا ہو گا۔
 ، الئف سائنسز اونٹاریو CEOجیسن فیلڈ، پریزیڈنٹ اور  -

 
کی ضرورت ہے، تاکہ جدت  سرکاری اور نجی شعبوں کو الزمی طور پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں قیادت، توجہ کی مرکوزیت اور نفاذ"

 "الیا جا سکے۔مالنے اور اہمیت پیدا کرنے کے لیے کلیدی فریقین کو ساتھ 

 کیئر ہیلتھ گلوبل اٹلیس پارٹنرشپس، اینڈ انگیجمنٹ اسٹریٹیجک ،VP ایلیاسوف، ہے -
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جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، 

مالحظہ  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے پر فالو کریں۔  فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
 فرمائیں۔

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca     

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton

