
 
 

 

  2017جنوری  19

 برامپٹن میں مستقبل کی یونیورسٹی کی تفصیالت سامنے آ رہی ہیں
 

منصوبہ مزید اپنا م کا کا اس پربرامپٹن، آن: برامپٹن میں یونیورسٹی کے متعلق نئی تفصیالت کے سامنے آنے کے ساتھ سٹی آف برامپٹن 
  سخت کر رہا ہے۔

 
جنوری کو  17 مورخہ ، منسٹر آف ایڈوانسڈ ایجوکیشن اینڈ اسکلز ڈیولپمنٹ، نے(Deb Matthews)ڈیب میتھیوز جنابڈپٹی پریمیئر، 

برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ میں ناشتے کی تقریب سے خطاب کیا اور اس بات کو واضح بنا دیا کہ صوبہ اونٹاریو برامپٹن میں پوسٹ سیکنڈری 
جنوری کو کمیٹی آف کونسل  18تعلیم کے ایک بالکل نئے ذریعے کی تخلیق کے لیے معاونت کرنے کے لیے پرامید ہے۔ ان کے باتوں نے 

کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیے جانے کے متعلق ملنے والی ایک اپ  کے عمل کی جانب سے برامپٹن میں یونیورسٹی کے قیامکو عملے 
 ۔فراہم کیاڈیٹ کے بارے میں مزید سیاق و سباق 

 
 ایک ہ تمام فریقین یہ بات واضح ہے کصوبائی نمائندوں، یونیورسٹیوں اور برامپٹن کے کاروباروں کے ساتھ سٹی کی بات چیت کے ذریعے، 

روائیتی یونیورسٹی کیمپس سے بڑھ کر کسی چیز کی امید رکھتے ہیں۔ تمام ممکنہ شراکت دار ایک ایسے مرکز میں گہری دلچسپی رکھتے 
 ایک ایسی سہولت گاہ جسے ڈپٹی پریمیئر میتھیوز نے "ایک ایسی چیز جو –ہیں جو تعلیم کو جدت پسندی اور اشتراک کے ساتھ مالتی ہے 

 ہے۔ سے تعبیر کیادنیا میں اور کہیں نہیں دیکھی گئی" 
 

 "ہم برامپٹن کے لیے بہترین یونیورسٹی پر اشتراک کرنے کے لیے آگے نظر رکھنے والی چند نے کہا (Linda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری
ہے، جو ہمیں  موجود ھنے کا بھی ایک موقع"ہمارے پاس اپنی سرحدوں سے باہر دیک شراکت داریاں بنانا چاہتے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا

  عالمی اداروں کے ساتھ بامعنی تعلقات قائم کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔"
 

ڈپڑی پریمیئر میتھیوز نے یہ بھی اعالن کیا کہ صوبے کی جانب سے کال فار اکسپریشن آف انٹرسٹ )کسی یونیورسٹی کی جانب سے 
( www.ontario.caجنوری کو صوبے کی ویب سائیٹ ) 18برامپٹن میں یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے تجویز جمع کروانے کے لیے( 

کی خزاں میں یونیورسٹی کی تجویز کے انتخاب کا  2017پیش کیا جو بھی عمل کا ایک مختصر خاکہ پر دستیاب ہو گی اور انہوں نے اس 
سکلز ڈیولپمنٹ کی جانب سے کیا اسبب بنے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ایک کامیاب ادارے کا تعین منسٹری آف ایڈوانسڈ ایجوکیشن اینڈ 

ہے اور یہ ایک کامیاب تجویز کے لیے ضروری ہے اور میونسپلٹی کا اس میں  جاتا ہے، شراکت داریوں کی بہت حوصلہ افزائی کی جاتی
 کلیدی کردار ہے۔

 
فار اکسپریشنز آف انٹریسٹ کے جاری کیے جانے ک بعد، سٹی کے کام کا منصوبہ مزید شفاف ہو گیا ہے۔ اگلے مراحل میں صوبے کے  لکا

رکھنے والے اداروں کے ساتھ شہر کے مقام کو مضبوط بنانا اور شراکت داری  ساتھ برامپٹن کے کام کے تعلق کو مزید گہرا کرنا، دلچسپی
کی ایک ایسی حکمت عملی تیار کرنا شامل ہے، جس میں کاروباری کمیونٹی، موجودہ پوسٹ سیکنڈری ادارے اور بین االقوامی مواقع شامل 

 ہوں۔
 

 –انے کا ہے جو سائنس، ٹیکنالوجی، اینجنیئرنگ، فنون اور ریاضی صوبہ کا منصوبہ سیکنڈری سے آگے کی تعلیم کی ایسی سہولت گاہیں بن
پر مرکوز  –یسی مہارتیں جو موجودہ اور مستقبل کے آجروں کے لیے اہم ہوں اور اکثر ان کی سٹیم کے طور پر گروہ بندی کی جاتی ہے ج

 ہوں۔
 

 فوری حقائق:

 کلومیٹر لمبی  700میونسپلٹیوں کی ملکیت میں سب سے بڑے فائبر آپٹک نیٹ ورکس کا حصہ ہے، جو  یبرامپٹن شمالی امریکہ ک
 کیبل پر مشتمل ہے، جو جذبوں کو ڈأون لوڈ کرنے کے لیے تیار ہے

  لوگ برامپٹن میں رہنے کا انتخاب کرتے ہیں 50سے زیادہ افراد ریجن آف پیل میں منتقل ہوتے ہیں اور ان میں  76ہر دن 

 کے قریب ہو گی 900,000میں برامپٹن کی آبادی  2041ہے کہ  ہوتا آبادی کے خاکوں کے ذریعے اندازہ 

 2016  کہ برامپٹن کی کمیونٹی کی سب سے بڑی ہے معلوم ہوا  سےمیں برامپٹن الئبریری کی جانب سے تعاون شدہ ایک سروے
 خواہش تعلیمی کامیابی اور ترقی ہے
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

یاب ہیں اور یہاں کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89رہائش پزیر ہیں جو 
میں افتتاح  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

مزید معلومات کے لیے سپتالوں میں سے ایک ہے۔ ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہWilliam Osler Health Systemہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 نتالی سٹوگڈل
 کوآرڈینیٹرمیڈیا 

 سٹی آف برامپٹن
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