
 

 

            برائے فوری اجراء
 

 برامپٹن سٹی کونسل نے نگہداشت صحت کی ہنگامی حالت کا اعالن کر دیا ہے
 

میں نگہداشت صحت کی ہنگامی ، برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن کے اجالس کے دورانکونسل  آج – (2020جنوری  22آن ) ،برامپٹن
 ۔ہے حالت کا اعالن کرنے کی ایک قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا

 
حمایت کی۔ اس بھرپور کی قرارداد یہ قرارداد سٹی کونسلر ہرکرات سنگھ نے پیش کی تھی اور میئر پیٹرک برأون اور تمام کونسلرز نے اس 

 میں مطالبہ کیا گیا ہے:قرارداد 
 

 آف برامپٹن کے لیے نگہداشت صحت کی ہنگامی حالت کا اعالن کیا جائے؛ اور کہ سٹی 

  کہ یہCAO  اور سٹی کے متعلقہ عملے سے درخواست کی جائے کہ وہ برامپٹن سوک ہاسپٹل اور پیل میموریل سینٹر کو فوری
، صوبہ اونٹاریو اور ((WOHSطور پر نگہداشت صحت کے لیے ضروری فنڈنگ جاری کرنے کے لیے ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 

محفوظ اور  ی طور پرایا جا سکے کہ وہ مریضوں کو فورتاکہ اس بات کو یقینی بن مت کینیڈا کے ساتھ مل کر کام کرےحکو
 معیاری نگہداشت فراہم کرنے کے لیے مکمل عملے اور وسائل کے ساتھ کام کر رہے ہوں؛ اور

  یہ کہCAO ی جائے کہ وہ ایک مکمل طور پر فعال ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ اور ہسپتال اور سٹی کے متعلقہ عملے سے درخواست ک
کے اضافی بستروں کے ساتھ داخل مریضوں کے لیے کافی مقدار میں خدمات کو یقینی بنانے کے لیے ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 

WOHS))ے کہ بستروں کی تعداد صوبے تاکہ یقینی بنایا جا سک ام کریںک مل کر ، صوبہ اونٹاریو اور حکومت کینیڈا کے ساتھ
، جس کے لیے پیل میموریل سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس کی ترقی کے مرحلہ دو نی چاہیےکی اوسط فی کس کے برابر ہو

مکمل کے دوران ہی  وردے، جسے صوبائی حکومت کے موجودہ بستروں کی ضرورت ہ 850میں پیل میموریل سنٹر میں اضافی 
 ے؛ اورکیا جانا چاہی

  یہ کہ اس قرارداد کی ایک نقل وزارت صحت، صوبائی پارلیمنٹ میں برامپٹن کے تمام اراکین، آفس آف پریمیئر، حزب اختالف کی
جماعتوں کے تمام صوبائی پارلیمانی رہنمأوں، وفاقی پارلیمنٹ میں برامپٹن کے تمام اراکین، ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کے صدر اور 

 برامپٹن/ایٹوبیکوک اور ایریا اونٹاریو ہیلتھ ٹیم اور ریجن آف پیل کو ارسال کی جائے۔سی ای او، 
 

، جو برامپٹن کے نگہداشت صحت کے نظام کی منفرد اور فوری ضروریات کو تسلیم تھی ل نے ایک قرارداد منظور کیسدسمبر میں کون
ور جگہ کی کمی کے باعث باہر عالج۔ اس قرارداد نے نگہداشت صحت کمی، انتظار کے لمبے اوقات ا انتہائیکرتی تھی، بشمول فنڈنگ کی 

 کا مطالبہ کیا تھا۔ کاروائی عملیطور پر کے نظام کے تمام فراہم کنندگان سے فوری 
 

سٹی نے برامپٹن کے نگہداشت صحت کے نظام کے لیے فنڈنگ اور معاونت کی درخواست کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے۔ ان میں 
یشن آف میونسپلٹیز آف اونٹاریو کی ساالنہ کانفرنسوں پر صوبائی اور وفاقی نمائندوں کے ا لٹیز اور ایسوسیآف کینیڈین میونسپ فیڈریشن

 پر والی قبل از بجٹ تجاویز کے ذریعے حکومت کے دونوں درجوں  ےسامنے مسائل پیش کرنا، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے لیے آن
برامپٹن کے نگہداشت صحت کے خدشات کے حوالے سے آگاہی اور حمایت پیدا کرنے کے لیے نگہداشت  کرنا اور اور حمایت وکالت

  مہم کو فروغ دینا شامل ہے۔ #FairDealForBramptonصحت کی مطالبے کے لیے 
 
 
 
 

ایک پٹیشن پر دستخط کیے ہیں، جو برامپٹن  کے لیےرہائشیوں نے صوبے  18,000کے تحت  مہم FairDealForBrampton#اب تک  
کرنے، پیل میموریل سنٹر میں سہولیات اور خدمات کو بڑھانے کے لیے فنڈنگ  دوراور دیگر میونسپلٹیوں کے درمیان فنڈنگ کے فرق کو 

 ولت گاہ کے لیے فنڈنگ دینے کا مطالبہ کرتی ہے۔اور معاونت فراہم کرنے اور برامپٹن میں تیسرے فریق کی نگہداشت صحت کی کسی سہ
 

 اقتباسات
 
"برامپٹن کے نگہداشت صحت کے نظام کو صوبائی حکومت کی جانب سے فنڈنگ اور معاونت کی سخت ضرورت ہے۔ برامپٹن سٹی کونسل 

نگامی حالت کا اعالن کر دیا ہے یں گے۔ ہم نے برامپٹن میں باضابطہ طور پر نگہداشت صحت کی ہھی جانب سے، ہم سب خاموش نہیں بیٹک
عملی اور اپنی کمیونٹی کی اہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نگہداشت صحت کے نظام کے تمام فراہم کنندگان سے فوری عمل اور 

 کا مطالبہ کرتے ہیں۔" اقدامات

http://www.fairdealforbrampton.ca/


 

 

 
 میئر پیٹرک برأون -

 
بڑے شہر کے طور پر برامپٹن منصفانہ اور معقول نگہداشت صحت کا حق رکھتا ہے۔ ایک "کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے 

مریض شہر کے واحد ہسپتال کی راہداریوں میں مر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نگہداشت صحت کے حوالے سے منصفانہ ہمارے 
مزید انتظار اب جانے والے عالج کو روک دیں۔ برامپٹن  سلوک کا مطالبہ کریں اور انتہائی گنجان اور فنڈنگ سے محروم راستوں میں کیے

 کرنا برداشت نہیں کر سکتا!"
 

 رووینا سینٹوس، چیئر، کمیونٹی سروسز -
 

"اس قرارداد کو آج پیش کرنا انتہائی ضروری تھا۔ برامپٹن میں راہداریوں میں عالج کیے جانے اور گنجان ہونے کو مسلسل اس چیز کی 
ل کیا جاتا ہے کہ قومی طور پر نگہداشت صحت کا بحران کیسا نظر آتا ہے۔ برامپٹن کو اپنا منصفانہ حصے ملنا مثال کے طور پر استعما

 چاہیے اور ہمارے رہائشی معقول نگہداشت صحت تک رسائی کا بنیادی حق رکھتے ہیں۔
 

 10اور  9 زہرکرات سنگھ، سٹی کونسلر، وارڈ -
 

        
 

-30- 

ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج
یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 
 
 
 

 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹکوآرڈینیٹر، 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca|3426 -874-905 
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