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 برامپٹن یونیورسٹی کی کامیاب تجویز پر عمل درآمد کر رہا ہے
 

النے کے لیے صوبائی سیکنڈری ادارہ ( کی جانب سے برامپٹن میں ایک پوسٹ Charles Sousa)نانس چارلز سوسا برامپٹن، آن: منسٹر آف ف

 فنڈنگ کے اعالن کے بعد، سٹی اس عمل میں اگلے مراحل کی منصوبہ بندی کے لیے کام کر رہا ہے۔

 

کی سخت محنت کے لیے اپنی شکر ( Blue Ribbon Panel)"آج کونسل نے بلیو ربن پینل  ( نے کہا کہLinda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری

اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے گا کہ  ہان اگلے اقدامات کی تصدیق کی ہے جو سٹی کا عملگزاری کی دوبارہ توثیق کی ہے اور 

ہمارے رہائشیوں ساتھ کی تمام شرائط پر پورا اترنے کے ساتھ  بالوےجو تجاویز کے لیے  نا چاہیےہمارے پاس ایک یونیورسٹی شراکت دار ہو

 ہو۔" اور کاروباری کمیونٹی کی ضروریات پوری کر سکتا

  

 لپمنٹ کمیٹی کے سامنے شہر کے منصوبوں کا فریم ورک پیش کیا۔یکناملک ڈیوعملے نے آج ا

 

"ہم نے برامپٹن کے لیے ایک درست یونیورسٹی شراکت دار ( نے کہا کہ Harry Schlange) سٹی چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، ہیری شلینج

تہ عملے کی ایک کور ٹیم کی شناخت کی ہے۔ یونیورسٹی کا حصول ہمارے اہلیت یاف حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اعلی  

حکمت عملی منصوبے کا اہم حصہ ہے۔  برامپٹن، ملک کے نوجوان ترین، سب سے تیزی سے بڑھنے والے، سب سے زیادہ متنوع شہروں 

کرنے والے ایک شہر میں تبدیل کرنا چاہتے  میں سے ایک ہے۔ کونسل کے ساتھ مل کر، ہم اس شہر کو عالمی درجے پر جدت پسند کردار ادا

  ہیں۔"

 

 اجزاء ہیں۔  بنیادیشہر کے کام کے منصوبے کے کئی 

 

 موجودہ تعلقات کو نئی یونیورسٹی کے ساتھ مربوط کرنا
عملہ مستقبل کی یونیورسٹی کے ساتھ کام کے ایک تعلق کے لیے میدان ترتیب دینے کے لیے برامپٹن کی کاروباری کمیونٹی سے رابطہ کرے 

 تحقیق، جدت اور کمرشالئیزیشن میں اشتراک کرنے کے لیے۔ ساتھ دونوں، مستقبل کے ٹیلنٹ پول تک رسائی حاصل کرنے اور ساتھ ہی  –گا 

 

 Sheridan) ڈن کالجط شراکتوں میں ہے، جن کے نام شیریسیکنڈری اداروں کے ساتھ مضبومیں پہلے سے موجود پوسٹ برامپٹن، شہر 

College)  اور ایلگوما یونیورسٹی(Algoma University ) کرے گا کہ برامپٹن میں کام ہیں۔ عملہ یہ دیکھنے کے لیے ان اداروں کے ساتھ

 جا سکتا ہے۔ فروغ دیاکے لیے منصوبوں میں ان تعلقات کو کیسے  یایک نئی یونیورسٹ

 

 حکومتی توقعات اور اہداف کی وضاحت
پہلے سے ہی میٹنگز کا  شہر میں سمجھنے کے لیےطور پر بہتر ے مختلف درجوں کے اہداف کو برامپٹن میں یونیورسٹی کے لیے حکومت ک

 ن کونوےشینہیں کی جائیں گی، عملہ  فراہمکمل تفصیالت تجاویز مانگے جانے تک انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جبکہ صوبے کی توقعات کی م

(Sean Conway) سال جون پینل کی اس گا۔ اس  مالقات کرے، صوبے کے ہائیلی سکلڈ ورک فورس ایکسپرٹ پینل کے چیئرمین، کے ساتھ

معلومات فراہم کرنے کی کلیدی دستاویز ہے۔ شہر  میں جاری کردہ رپورٹ، صوبے کو یونیورسٹی کے منصوبے میں فیصلہ سازی کے لیے

 امی میونسپلٹیوں کے کرداروں کی زیادہ واضح سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ قحکومت کی سمت اور عالقائی اور موفاقی 

 

 یونیورسٹی شراکت دار کا حصول
چکا ہے اور اب زیادہ بہتر گفتگو کی توقع رکھتا ہے جو بلیو ربن پینل کے ذریعے، شہر پہلے سے ہی کئی یونیورسٹیوں کے ساتھ مربوط ہو 

 ۔ےاس کے واضح عزم کی عکاسی کرتا ہ پروگرام کی توجہ کے متعلق صوبے کی ترجیح اور برامپٹن میں سرمایہ کاری کرنے کی

 

ورسٹی شراکت دار نہ ، جب تک کہ کوئی یونیتےکوئی مزید فیصلے نہیں کیے جا سک مقام اور معاشی وابستگیوں کے متعلق اس وقت تک

جائے گی اور اس کی  کیحاصل ہو جائے۔ زیادہ تفصیلی انتخابات کا تجزیہ اس وقت کیا جائے گا جب کامیاب یونیورسٹی کی شناخت 

 کر لیا جائے۔مکمل ضروریات اور صوبے کی جانب سے تجاویز طلب کیے جانے پر سامنے آنے والی تفصیالت کا مطالعہ 

 



 
 

 

تجاویز کے لیے بالوا دے گی۔ اونٹاریو کی یونیورسٹیوں کی مقامی کمیونٹیوں، کاروباروں اور دیگر اداروں کے  میں 2016حکومت جنوری 

 ساتھ نئی سہولت گاہ کے متعلق تجاویز تیار کرنے کے لیے حوصلہ افرائی کی جائے گی۔

 

 –جنیئرنگ، فنون اور ریاضی نسائنس، ٹیکنالوجی، اے کا ہے جو کا منصوبہ سیکنڈری سے آگے کی تعلیم کی ایسی سہولت گاہیں بنان ےصوب

 –کے طور پر گروہ بندی کی جاتی ہے ( STEAM)یسی مہارتیں جو موجودہ اور مستقبل کے آجروں کے لیے اہم ہوں اور اکثر ان کی سٹیم ج

 پر مرکوز ہوں۔

 

 

 حقائق: مختصر

 ( برامپٹنBrampton کینیڈا میں )ترین شہروں میں سے ایک ایسا شہر ہے جس میں کسی بہ 10ویں بڑی میونسپلٹی ہے اور  9

 یونیورسٹی کا بڑا کیمپس موجود نہیں ہے

  سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد کی تعلیم کی ایک نئی سہولت گاہ کے متعلق معاشی اثرات کے ایک مطالعہ سے اندازہ لگایا گیا کہ اس

 پیدا ہوں گی۔ مالزمتیںسے زیادہ  1500سے زیادہ نئی مالزمتیں اور موجودہ کاموں میں  1800کی تعمیر سے 

 ( برامپٹنBrampton میں )ہے۔ 35,400سال عمر کی آبادی میں متوقع اضافہ  24-18کے درمیان  2021اور  2011 

 2015  فیصد سٹیم  63یونیورسٹیوں میں اندراج شدہ تھے، جن میں سے ی رہائش 4,000میں برامپٹن کے تقریبا(STEAM )

 پروگراموں میں تھے

  سے زیادہ طلباء کو  5,000تک ہر سال یونیورسٹیوں میں برامپٹن کے  2041سے  2021آبادیاتی اور شماریاتی اندازے بتاتے ہیں کہ

 قبول کیا جائے گا۔
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

ٹرانسپورٹ  ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کاBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalکا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

پر  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے ہے۔ ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک William Osler Health Systemہیلتھ سسٹم )

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdill)نیٹلی سٹاگ ڈل 
 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.3654  |natalie.stogdill@brampton.ca 
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