உடனடி வெளியீட்டுக்காக

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் சுகாதாரப் பராமாிப்பின் ெிாிொக்கத்திற்கு ஆதாரவு அளிக்க
ஒரு சதவீத (1%) மருத்துெமனன தீர்னெ ெிதிக்க நகர நிர்ொகம் ஒப்புதல்
ெழங்கியது

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ஏப்ரல் 7, 2022) –நநற்னைய கூட்டத்தில், , ப்ராம்ப்ட்டனில் சுகாதாரப்

பராமாிப்புக்கான ெிாிொக்கத்திற்கு ஆதரெளிப்பதற்காக ஒரு சதவீத (1%) மருத்துெமனன
தீர்னெ ெிதிக்க ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சனப ஒப்புதல் அளித்தது. பீல் வமநமாாியல் மருத்துெமனன
மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் சிெிக் மருத்துெமனனயில் அனமக்கப்படவுள்ள புற்றுநநாய் பராமாிப்பு
னமயம் ஆகியெற்ைின் மறுெடிெனமப்பு மற்றும் ெிாிொக்கத்திற்கான உள்ளூர் பங்கீட்டிற்கு
இந்த தீர்னெ ெிதிப்பு உதவும்.
ெில்லியம் ஆஸ்லர் வெல்த் சிஸ்டம் நிறுெனமானது, பீல் வமநமாாியல் மருத்துெமனனயின்
மறுெடிெனமப்பு மற்றும் ெிாிொக்கத்திற்கு என $700 மில்லியனும், புற்றுநநாய் பராமாிப்பு
னமயத்தின் ெளர்ச்சிக்காக $365 மில்லியனும் வசலொகும் என்று மதிப்பிடுகிைது; இதன் வமாத்த
மதிப்பீடு $1.1 பில்லியன் ஆகும். இந்த திட்டங்களுக்கு நதனெயான உள்ளூர் பங்கீடு $250
மில்லியன் ஆகும். தற்நபாது $125 மில்லியனாக மதிப்பிடப்பட்ட உள்ளூர் பங்கீட்டின் 50
சதவீதத்னத நகர நிதியம் ெழங்குமாறு ஆஸ்லர் நகாருகிைது.

ப்ராம்ப்ட்டன் குடியிருப்பாளர்கள் இந்த மருத்துெமனன தீர்னெ ெிதிப்பின் ெினளொக சராசாி
ெருடாந்திர குடியிருப்பு ொி ெசூல் ெனகயில் சராசாியாக $23.29 அதிகாிப்னபக் காண்பார்கள். 2022 ஆம்
ஆண்டின் ெரவு வசலவு கணக்கின் ஒரு பகுதியாக, புதிய பீல் வமநமாாியல் மருத்துெமனனக்கான
உள்ளூர் பங்கீடாக $62.5M நிதினய ஒதுக்குெதன் மூலம், சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ெிாிொக்கத்திற்கான
தனது கடனமயுணர்னெ நகரம் காண்பித்துள்ளது. ஜூனல, ஆகஸ்ட் மற்றும் வசப்டம்பாில் வசலுத்த
நெண்டிய தெனணகளுடன் ஜூன் மாதத்தில் வீட்டு இறுதி ொி நகட்பு-பட்டியல்கள் அனுப்பப்படும்.
ொிகள் பற்ைிய கூடுதல் தகெல்கனள Brampton.ca.இல் காணலாம்.
ெரலாற்று ாீதியாகநெ, ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சுகாதார நசனெகளுக்கான நிதியில் நியாயமான பங்னக
நகரம் வபற்ைிருக்கெில்னல; இதன் ெினளொக மருத்துெமனன வநாிசல் மற்றும் ெராந்தாெில் னெத்து
மருத்துெம் பார்த்தல் நிகழ்ந்தெண்ணம் இருந்தது. இது COVID-19 வதாற்றுநநாயால் இது இன்னும்
நமாசமாகிெிட்டது. ஜனொி 2020 இல், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் சுகாதார அெசரநினலனய அைிெித்து,

ப்ராம்ப்ட்டனின் உடல்நலப் பாதுகாப்பு நிதி ெனகயில் துண்டு ெிழுெனதக் குனைக்க மாகாணத்திலிருந்து
கூடுதல் நிதினயக் நகாாி, “ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான நியாயமான நபரம்” என்ை தனது பிரச்சாரத்னதத்
வதாடங்கியது.

மார்ச் 2021 இல், ஒருங்கினணந்த உடல்நலம் மற்றும் ஆநராக்கியத்திற்கான ஆஸ்லாின் பீல்
நினனவு னமயத்னத, ஒரு புதிய மருத்துெமனனயாக ெிாிவுபடுத்துெதற்கு நிதியளிக்க மாகாண
அரசாங்கத்திடமிருந்து ஒரு பட்வஜட் அைிெிப்னப நகரம் ெரநெற்ைது. இந்த ொர வதாடக்கத்தில், பீல்

வமநமாாியனல 24/7 என்ை பாணியில் அெசர சிகிச்னசப் பிாினெக் வகாண்ட புதிய
உள்நநாயாளிகள் மருத்துெமனனயாக ஆக்குெதற்கான ஆஸ்லாின் மாற்ைத்னத ஆதாிப்பதற்காக
$21 மில்லியன் முதலீடு வசய்ெதாக மாகாணம் அைிெிப்பு வசய்தது ; ப்ராம்ப்ட்டன் சிெிக்
மருத்துெமனனயில் புற்றுநநாய் சிகிச்னச நசனெகனள ெிாிவுபடுத்துெதாகவும் மாகாணம்
அைிெித்தது.
“ப்ராம்ப்ட்டனுக்கான நியாயமான நபரம்” என்ை தனது பிரச்சாரம் பற்ைிய நமலும் தகெல்களுக்கு ெருனக
தரவும்: Brampton.ca.
அைிஞர் கூற்றுக்கள்

“ெரலாற்று ாீதியாகநெ ப்ராம்ப்ட்டன் மருத்துெமனன நிரம்பி ெழியும் நினல வகாண்ட மற்றும்
ெராந்தாெில் னெத்து மருத்துெம் பார்க்கும் அெல நினலனய அனுபெித்து ெருகிைது; ஏவனனில் நமது
நகரம் சுகாதாரப் பாதுகாப்புச் நசனெகளுக்கான நிதியில் நியாயமான பங்னகப் வபற்ைிருக்கெில்னல.
ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சனபயானது, ப்ராம்ப்ட்டனின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு இனடவெளினயக் குனைக்க
தங்களின் பங்களிப்னபச் வசய்ய உறுதிபூண்டுள்ளது, நமலும் நமது சமூகத்தில் சுகாதாரப் பாதுகாப்புச்
நசனெகளுக்கு நிதியளிப்பதற்காக நமது கூட்டாளர்களுக்கு நன்ைி வதாிெிக்கிநைாம்.
-

ெர்கிரத் சிங், நகர கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 9 & 10; தனலெர், வபருநிறுென நசனெகள்,
ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

"கடந்த ஆண்டு ஒரு வடலி டவுன் ொலில், நகர குடியிருப்பாளர்களில் 70 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாநனார்
ப்ராம்ப்ட்டனில் ஒரு புதிய முழு-நசனெ மருத்துெமனனக்கு நிதியளிப்பதற்காக ஒரு வலெினய
ஆதாிப்பதாக தங்கள் ொக்களிப்பில் குைிப்பிட்டனர். நமது சமூகம் கடந்த காலங்களில் சுகாதாரப்
பாதுகாப்பு நிதியில் நியாயமான பங்னகப் வபற்ைிருக்கெில்னல, நமலும் உள்ளூர் மருத்துெமனனகளின்
வநாிசல் COVID-19 வதாற்றுநநாயால் நமலும் அதிகாித்து ெிட்டது. எங்கள் குடியிருப்பாளர்களின்

ஆநராக்கியம் மற்றும் நல்ொழ்வு பாதுகாக்கப்படுெனதயும், நமது சமூகம் அதற்குத் தகுதியான சுகாதாரப்
பாதுகாப்னபப் வபறுெனதயும் உறுதிவசய்ெதில் நமது பங்னகச் வசய்ெதற்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சனப
கடனமயுணர்வு வகாண்டுள்ளது.
-

நபட் ஃநபார்ட்டினி, பிராந்திய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 7 & 8, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

"கனடாெின் நெகமாக ெளர்ந்து ெரும் சமூகங்களில் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் ஒன்ைாகும், நமலும் நன்கு
இயங்கிெரும் நகரமாக இருந்தபடி, நாம் ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள சுகாதார அெசரநினலனய நிெர்த்தி
வசய்து ெருகிநைாம், நமலும் எங்கள் எதிர்கால சுகாதார நதனெகனள நிெர்த்தி வசய்ய நடெடிக்னக
எடுக்கிநைாம். ப்ராம்ப்ட்டனில் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கான ெலுொன எதிர்காலத்னதப்
பத்திரப்படுத்துெதற்காக, எங்கள் குடியிருப்பாளர்களின் ஆநராக்கியம் மற்றும் நல்ொழ்ெின் நலன்களின்
நபாில் எங்கள் கூட்டாளர்களுடன் இனணந்து பணியாற்ை நாங்கள் உறுதியுடன் இருக்கிநைாம்.
-

பால் நமார்ாிஸன், இனடக்கால தனலனம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்

" ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் சுகாதார பராமாிப்புக்கான ெரலாறு பனடக்கும் நநரம் இதுொகும். மருத்துெமனன
மறுநமம்பாட்டிற்கான தற்நபானதய மதிப்பிடப்பட்ட உள்ளூர் பங்கில் 50 சதவீதத்னத ஆதாிப்பதற்கான
நகர சனபயின் கடனமயுணர்ொனது, இந்த சமூகத்திற்குத் நதனெயான மற்றும் தகுதியான
உள்கட்டனமப்னபக் கட்டிவயழுப்புெதற்கான ஆதாரெளங்கனள, ஆஸ்லர் வகாண்டிருப்பனத
உறுதிப்படுத்த உதவும். இந்த னதாியமான மற்றும் அெசியமான நடெடிக்னகனய எடுத்ததற்காகவும்,
நெகமாக ெளர்ந்து ெரும் நமது சமூகத்திற்கு நசனெ வசய்ய அதிக மருத்துெமனன திைனன வென்வைடுக்க
அயராது உனழத்ததற்காகவும் நகர சனபனய ஆஸ்லர் பாராட்டுகிைதுர். நகரசனபயின் இந்தக்
கடனமயுணர்வு ெரெிருக்கும் ஆண்டுகளில் நமது சமூகத்தின் ஆநராக்கியத்திற்கான முதலீடாகும்.
-

ஜிநயாஃப்நர ாிட்ச்சி, தனலெர், ெில்லியம் ஆஸ்லர் சுகாதார கட்டனமப்பின் இயக்குனர்கள்
மன்ைம்
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கனடா நாட்டில் மிக விரைவாக வளர்ந்து வரும் நகைங்களில் ஒன்றான ப்ைாம்ப்ட்டன் தன் வசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000
வணிக அரமப்புக்கரளயும் ககாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் கசய்யும் ஒவ்கவாரு காாியத்திலும் க ாதுமக்கரள மனத்தில் ரவத்தத
கசய்கின்தறாம். லதைப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு வலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம்,
கதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும், சுற்றுச்சூழல்ாீதியிலான புதுரமப் ரடத்தலில் முன்னணி வகிப் தற்கான யணத்தில் நாங்கள்
கசன்றுககாண்டிருக்கிதறாம். ாதுகாப் ான, நிரலத்து நிற்கவல்ல மற்றும் கவற்றிகைமான ஆதைாக்கியமிக்க ஒரு நகரைக்
கட்டரமப் தற்கான வளர்ச்சிப் ாரதயில் நாங்கள் ங்கு வகிக்கிதறாம். Twitter, Facebook, மற்றும் Instagram ஆகியவற்றில்
எங்களுடன் இரணயுங்கள். www.brampton.ca இல் இன்னும் கதாிந்துககாள்ளுங்கள்.
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