
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

  

  فراہم کرے گا  کیمپس کے قیام میں برامپٹن بھرپور معاونت طویل مدتی نگہداشت کے ے لیےبزرگ افراد ک

سٹی کونسل نے عملہ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ فالور کمیونٹی کیمپس میں پانچ ایکڑ تک زمین کے   –  (20121مارچ  10برامپٹن، آن )
، برامپٹن کے معمر افراد کے لیے  (GAVEحصول کے لیے لیز )لیزوں( کی کوششوں کا آغاز کریں تاکہ گولڈن ایج ولیج فار دی ایلڈرلی ) 

 یمپس کا قیام عمل میں الئے۔ طویل مدتی نگہداشت کی معاونت میں ایک خصوصی ک

بیڈز پر مشتمل ایک جدید کیئر ہوم قائم کیا جائے گا اور سستی   160نگہداشتی سہولت گاہ کا یہ کیمپس دو عمارتوں پر مشتمل ہو گا جس میں 
یونٹ شامل ہوں گے۔ معمر افراد کو ان کے اپنے گھروں میں ہی محفوظ اور صحت مند رکھنے سے، یہ کیمپس صحت   140رہائشوں کے 

کے نظام پر دبأو میں کمی کا باعث بنے گا جبکہ بزرگ افراد کو مختلف طرز ہائے زندگی اور صحت مندانہ سرگرمیاں بھی مہیا کی جائیں 
 گی۔

کا مشن بزرگ  افراد کے لیے اونٹاریو میں رہائشوں کے سنگین بحران سے نمٹنے اور   GAVEایک رجسٹر شدہ چیریٹی کی حیثیت سے 
انہیں آزادانہ رہائشی سہولیات اور طویل مدتی نگہداشت کی فراہمی ہے تاکہ متنوع ثقافتی، ورثے، مذہب اور دیگر سماجی سرگرمیوں کی مدد  

 وش باش، صحت مندانہ اور پراطمینان طرز زندگی کو فروغ دیا جائے۔ سے ان کے لیے ایک خ

  50کو  GAVEکو   2020فروری  26بزرگ افراد کے لیے ایک نگہداشتی کیمپس کے قیام کے لیے برامپٹن سٹی کونسل نے پہلی مرتبہ 
 سالہ مدت کے لیے زمین مہیا کرنے کی منظوری دی تھی۔ 

ر نے طویل مدتی نگہداشت تک رسائی میں اضافہ کرنے اور داالن میں صحت کی دیکھ بھال سے  اونٹاریو کی منسٹری آف النگ ٹرم کیئ 
میں ہدف کی   2023نئے طویل مدتی نگہداشت کے بیڈوں کی گنجائش پیدا کررہی ہے، جس میں  15,000چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 

 ں گے۔ طویل مدتی نگہداشت والے بیڈ شامل کیے جائی   7000تکمیل کے ساتھ مزید 

 اقتباسات 

"سٹی آف برامپٹن اپنے بزرگ افراد کی ہر طرح کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جنہوں نے کینیڈا میں اپنے بچوں اور اپنی 
وں کی  آنے والی نسل کو آزادی اور بہتر زندگی دینے کے لیے اپنی جوانیاں یہاں پر قربان کی ہیں۔ گولڈ ایج ولیج فار دی ایلڈرلی جیسی تنظیم

 مدد سے، ہمارے بزرگ افراد اپنی زندگی کے سنہری دن پرسکون اور محفوظ طریقے سے گزار سکتے ہیں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

  "بزرگ افراد کے لیے فالور سٹی کمیونٹی کیمپس میں گولڈن ایج ویلج فار دی ایلڈرلی کو یہ زمین لیز پر دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ سٹی آف
برامپٹن ہماری کمیونٹی میں طویل مدتی نگہداشت اور معاشی ترقی کو آگے بڑھانے کے لئے پرعزم ہے۔ مقامی ریجنل کونسلر اور پیل کا  
چیئر آف ہیومن سروسز کی حیثیت سے، میں گولڈن ایج ولیج کی جانب سے برامپٹن سے وابستگی کا خیرمقدم کرتا ہوں اور مجھے انتہائی 

 میں اس سستی رہائش کے ایک اہم منصوبے کو آگے بڑھانے کی منظوری دی ہے۔"  4ی ہے کہ سٹی کونسل نے وارڈ خوشی محسوس ہو رہ 

؛ چیئر، پالننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، ہیومین سروسز، ریجن  4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز  -
 آف پیل 

"نگہداشت کے اس کیمپس میں بزرگ افراد کو ایک ایسی جگہ میسر آئے گی جسے وہ اپنا گھر کہہ سکیں گے اور وہاں پر صحت مندانہ  
اور محفوظ زندگی گزار سکیں اور اس کی وجہ سے ہمارے صحت کے نظام سے دبأو بھی کم ہو گا۔ اس وارڈ میں بزرگ افراد کے لیے  

میں ایک انتہائی خوش آئند اضافہ   4سستی رہائشی یونٹس کا قیام وارڈ    140نگہداشت کا جدید مرکز اور  بیڈز پر مشتمل طویل مدتی 160
 ہے، جو برامپٹن کے بزرگ افراد کو یقین دہانی کراتا ہے کہ ان کے لیے ایک ایسی سستی رہائش موجود ہے جسے وہ اپنا گھر کہہ سکیں۔"

 ی آف برامپٹن؛  سٹ 4اور  3جیف بومین، سٹی کونسلر، وارڈز   -



 

 

"یہ پروجیکٹ ہمارے شہر کے انتہائی کمزور رہائشیوں کی براہ راست معاونت کرتا ہے اور نگہداشتی سہولت گاہ کے اس کیمپس کے  
معاشرتی و معاشی اثرات کی وجہ سے سٹی آف برامپٹن میں تعمیرات، انفارمیشن ٹکنالوجی اور طویل مدتی نگہداشت سمیت دیگر کئی  

متیں پیدا ہوں گی اور شہر بحالی کی جانب گامزن ہو گا۔ ہمیں اس اہم شراکت داری کے ساتھ آگے بڑھنے پر خوشی   شعبوں میں مالز
 " محسوس ہو رہی ہے، جو ہماری سینئر کمیونٹی کو ضروری مدد فراہم کرے گی۔

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی  ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں

محفوظ، قابل دوام اور   جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 

 میڈیا کنٹیکٹس 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 برامپٹنسٹی آف 
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