
 

 

 
 برائے فوری اجراء  
 

 صوبائی بجٹ میں ہسپتال کی ایک نئی توسیع اور  2021برامپٹن نے  
 نگہداشت صحت کی بعد از ثانوی تعلیم کے نئے مواقع کا حصول محفوظ کر لیا 

 

سٹی آف برامپٹن آج بجٹ میں صوبائی حکومت کی جانب سے ولیم آسلر ہیلتھ سسٹم کے پیل میموریئل   – (2021مارچ  24برامپٹن، آن )
سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنس کے ایک نئے حصے کی توسیع کے لیے فنڈ فراہم کرنے اور ریئرسن یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک میں 

 اری کے لیے معاشی معاونت دینے کے اعالن کا خیر مقدم کرتا ہے۔ برامپٹن میں طبی تعلیم کے ایک نئے ادارے کی تی 
 

 پیل میموریئل ہاسپٹل کی توسیع 
 
کی   IIصوبائی بجٹ ولیم آسلر ہیلتھ سسٹم کے پیل میموریئل میں ایک نئے ان پیشنٹ حصے کی تیاری میں معاونت فراہم کرے گا۔ پیل فیز   

بستروں   100-90ہداشت کی خدمات کو بڑھانے میں مدد دے گی اور تکمیل پر عالج کے تعبیر آسلر کو برامپٹن سوک ہاسپٹل میں فوری نگ
 کی گنجائش کا اضافہ کرے گا۔

 
خدمات فراہم کرنے کی منظوری کی درخواست کرتی ہے،    24/7آسلر کی تجویز پیل میموریئل میں ارجنٹ کیئر سنٹر کی توسیع کر کے  

۔ اس میں ارجنٹ کیئر سنٹر کو ایک ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ کے طور پر متعین کرنا بھی  جس سے کمیونٹی کے لیے گنجائش بڑھ جائے گی
 کی تکمیل سے پہلے ممکن ہے۔  IIشامل ہے، جو پیل فیز  

 
کو، سٹی آف برامپٹن نے نگہداشت صحت کی ہنگامی حالت کا اعالن کیا اور اپنی وکالت کی مہم، "فیئر ڈیل فار   2020جنوری   22 

جس کے تحت برامپٹن میں نگہداشت صحت میں موجود خالء کو پر کرنے کے لیے صوبے سے اضافی فنڈنگ    –برامپٹن" کا آغاز کیا 
ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ اور اضافی بستر( اور برامپٹن میں نگہداشت صحت کی ایک تیسری   24/7) IIمانگی گئی؛ بشمول پیل میموریئل کا فیز  

 سہولت گاہ۔ 
 

 بعد از ثانوی تعلیم اور مہارتوں کی تربیت کے نئے مواقع 
 
پیل میموریئل   سٹی بعد از ثانوی تعلیم کے مزید مواقع کو خوش آمدید کہتا ہے، بشمول ریئرسن یونیورسٹی میں ایک طبی ادارہ۔ یہ اعالن اور 

کی توسیع برامپٹن میں نگہداشت صحت کی ہنگامی حالت کو حل کرنے میں مدد دے گی اور یقینی بنائے گی کہ نگہداشت صحت کے  
 پریکٹیشنرز کی اگلی نسل یہاں شہر میں مقامی طور پر تربیت حاصل کر سکے۔ 

 
کے حصول کی کوششوں اور برامپٹن میں ایک پوری یونیورسٹی  آج کا صوبائی اعالن سٹی کونسل کی جانب سے ایک برامپٹن یونیورسٹی  

 النے کے لیے اب تک مکمل شدہ کام کو تقویت بخشتا ہے۔ 
 

 اسکول اور بچوں کی نگہداشت کی نئی جگہیں 
 
طلباء کو خدمات فراہم کرے گا اور اس میں   850صوبائی بجٹ میں برامپٹن میں انگریزی کا ایک نیا ایلیمنٹری اسکول بھی شامل ہے، جو  

 الئسنس یافتہ جگہیں بھی شامل ہوں گی۔ 73بچوں کی نگہداشت کی 
 

 بجٹ کی وکالت 
 

ج جمع کروایا، جس میں کلیدی ترجیحات کی وکالت کی گئی، بجٹ کا باضابطہ اندرا 2021سٹی آف برامپٹن نے فروری میں صوبے کو 
 بشمول: نگہداشت صحت، ٹرانزٹ، انفراسٹرکچر اور بعد از ثانوی تعلیم کے مواقع۔ 

  



 

 

 
 
کی عالمی وباء کے معاشی اثرات سے نمٹنے میں بلدیاتی ٹرانزٹ سسٹمز کی مدد کرنے کے   19-آج کے بجٹ سے پہلے، سٹی نے کوِوڈ  

کے اختتام تک سیف ری سٹارٹ اگریمنٹ کے ذریعے یہ اضافی فنڈنگ   2021ملین اضافی فنڈنگ کے اعالن کو خوش آمدید کہا۔  15$لیے 
مپٹن کی جانب سے وکالت کی جانے والی چیزوں میں سے  بجٹ کے اندراج کے ذریعے برا 2021ایک مثبت پیش رفت ہے اور سٹی کے  

ملین کے اعالن  500$کے دوران فعال رہنے کے جاری اخراجات کو پورا کرنے میں میونسپلٹیز کی مدد کے لیے  19-ایک ہے۔ سٹی کوِوڈ
 ملین موصول کر چکا ہے۔  14.6$کے حصے کے طور پر بھی 

 
 اقتباسات  
 
کی عالمی وباء سے ہماری بحالی کے لیے انتہائی اہم ہے اور ہم آج پیل   19-جانب سے فنڈنگ کوِوڈ"ہمارے صوبائی شراکت داروں کی  

کے ذریعے برامپٹن میں دوسرے ہسپتال اور ڈأون ٹأون برامپٹن میں طبی تعلیم کے ایک نئے ادارے کی تیاری کے   IIمیموریئل کے فیز  
ے برامپٹن کو نگہداشت صحت کے لیے بروقت اور منصفانہ فنڈنگ کی اہم ضرورت  کی عالمی وباء ن  19-اعالن پر بہت مشکور ہیں۔ کوِوڈ 

 کو شدید تر کر دیا ہے۔" 
 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن   -

 
"کینیڈا کے تیز ترین رفتار سے بڑھتے ہوئے اور نوجوان ترین شہروں میں سے ایک کے طور پر، ہمارے نوجوانوں کے لیے بعد از ثانوی   

تعلیم کے مواقع بڑھانا اور نگہداشت صحت کی فنڈنگ میں خالء کو حل کرنا ہماری کلیدی ترجیحات ہیں۔ سٹی کے عملے نے پیل میموریئل 
اور ایک نئے میڈیکل اسکول کے ذریعے بعد از ثانوی تعلیم کے اضافی مواقع کے آج کے اعالن کے حصول کے لیے   IIہاسپٹل کے فیز  

کونسل کی جانب سے وکالت کو فعال طور پر فروغ دیا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے وقف ہیں کہ برامپٹن کے رہائشیوں کے لیے  
 بنیں۔" صحت و بہبود اور تعلیم کے مواقع حقیقت

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن   -
 
"یہ آسلر اور کمیونٹی کے لیے ایک خوشگوار خبر ہے اور ہم حکومت اونٹاریو بمع مقامی منتخب نمائندگان، کمیونٹی کے اراکین اور دیگر   

ہسپتال کی توسیع کو ایک ترجیح رکھا۔ ہماری پیل   حمایت کاروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے برامپٹن میں نگہداشت صحت اور 
میموریئل سائیٹ کی مسلسل توسیع ہمیں اس تیزی سے بڑھتے ہوئے عالقے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہسپتال میں اضافی  

ھ اینڈ ویلنس میں پہلے سے  گنجائش پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے قابل بنائے گی اور آسلر کے پیل میموریئل سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلت 
 فراہم کی جانے والی غیر معمولی نگہداشت کو مزید تقویت بخشے گی۔" 

 ڈاکٹر نوید محمد، پریزیڈنٹ اور چیف میڈیکل اگزیکٹو آفیسر، ویلیم آسلر ہیلتھ سسٹم  -
 
ے ادارے اور برامپٹن کے  "ریئرسن اونٹاریو بجٹ میں آج کے اعالن پر بےحد پرجوش ہے، جو برامپٹن میں طبی تعلیم کے ایک نئ  

نگہداشت صحت کے مقامی نظام کی توسیع کا وعدہ کرتا ہے۔ ہم اپنی بعد از ثانوی تعلیم کی پیشکشوں کو بڑھانے اور اگلی نسل کے لیے  
 اعٰلی معیاری تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے لیے سٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرامید ہیں۔" 

 اور وائس چانسلر، ریئرسن یونیورسٹیڈاکٹر محمد لچیمی، پریزیڈنٹ   -
 

 -30- 
 
  سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000  سے زائد لوگوں اور 700,000 ینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹنک

م 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 اور ہ
ندانہ شہر بنا سکیں جو 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 م

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹرکامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 میڈیا کنٹیکٹ
 گرِوندر سنگھ 

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشنز

 سٹی آف برامپٹن 
Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 2028 |-874-905 
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