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  کے لیے پُرعزم ہےسرمایہ کاری کی حکمت عملی  پربرامپٹن ایک یونیورسٹی 
 

تعلیم،  ڈأون ٹأون برامپٹن میںاور کے قیام آج کمیٹی آف کونسل میں، برامپٹن کے کونسلرز نے یونیورسٹی کی نئی سہولت گاہ  –برامپٹن، آن 

 اور اپنے عزم کا ظہار کیا ہے۔سرمایہ کاری کی حکمت عملی پر اتفاق  پرمرکز ایک جدت اور اشتراک کے 

 
ملین کی سرمایہ کاری کرنے  50سال کے عرصے کے دوران $ 10طور پر ایک بعد از ثانوی تعلیم کی سہولت گاہ میں  یکونسل نے اصول

اور یونیورسٹی، کاروباری جدت اور اشتراک، کمیونٹی کے ساتھ تعامل اور ثقافتی بڑھوتری میں مدد فراہم کرنے کے لیے مشترکہ استعمال 

 ملین کی سرمایہ کاری کو منظور کیا ہے۔ 100$ پرکے لیے کمیونٹی کی جگہ 

 
عزم کو مظاہرہ کیا ہے۔" انہوں نے  اپنےقیادت اور حقیقی پٹں کونسل نے برامپٹن کے مستقبل کے لیے میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "آج، برام

ترجیح رہا ہے اور مجھے اس اہم حصول سٹی کے لیے ایک  اڑے تمام معاشی اور سماجی فوائد کمزید کہا کہ "ایک یونیورسٹی اور اس سے ج

نے کاروباروں، اپنے نوجوانوں اور اپنے مستقبل کے لیے ایک مثبت نتیجے کے حصول بات پر بہت خوشی ہے کہ ہم نے اپنے رہائشیوں، اپ

میں بلیو ربن پینل کے کو اس مقام تک النے کے لیے  گفت و شنیدمیں مدد کے لیے یہ جرات مندانہ قدم اٹھایا ہے۔ یونیورسٹی کے بارے میں 

  ں گی۔"ؤ چا اکرن ذاتی طور پر شکریہ ادا اکین اور اپنے شہر کے تمام عملے کارا
 

یہ عزم شہر کی فنڈنگ کے لیے درجات واضح کرتا ہے اور وقت، فنڈنگ کی قسم اور فنڈنگ کے ذرائع کے متعلق فیصلے بعد میں کیے 

کالج خزاں کے ابتدائی حصے میں صوبے کو اپنی حتمی درخواستیں جمع کروائیں گے اور  جائیں گے۔ ریئرسن یونیورسٹی اور شیریڈن

صوبے کی جانب سے سال کے آخر میں تفصیالت کا اعالن متوقع ہے۔ ایک مرتبہ جب منصوبہ جات واضح ہو گئے، تو عملہ کونسل کے لیے 

 ی ساتھ کارکردگی کے واضح اقدامات اور اہداف تیار کرے گا۔خصوصی سفارشات پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک تفصیلی رپورٹ اور ساتھ ہ
 

ڈأون ٹأون برامپٹن میں یونیورسٹی کی سہولت گاہ کے قریب تعلیم، جدت اور اشتراک کے لیے ایک مشترکہ استعمال کے مرکز میں ایک نئی 

اور ثقافتی جگہیں شامل ہو سکتی ہیں۔  یہ منفرد خصوصیات اور جدید ٹیکنالوجی کی حامل ایک تخلیقی  مرکزی الئبریری اور انٹرپرینیوئرل

شکل ظاہر کرے گا، جس سے پورے ملک میں شہر  عملیجو برامپٹن الئبریری کے 'رابطوں کو تحریک دینا' کے نظریے کی  –جگہ ہو گی 

 گا۔ کرےتخلیق سیکھنے میں مدد فراہم کرے گا اور نئے کاروباری مواقع ر تبدیل ہو جائے گا، اشتراک کے ساتھ کا ثقافتی تصو  
 

سٹی نے یونیورسٹی کی ایک نئی سہولت گاہ اور تعلیم، جدت اور اشتراک کے ایک مرکز کے معاشی اور سماجی فوائد کے حوالے سے ایک 

، جس کی تکمیل اکتوبر کے آخر میں متوقع ہے کیا کے حوالے( urbanMetrics Inc)رپورٹ تیار کرنے کا کام اربن میٹرکس آئی این سی 

نئی  ۔تھی ، جس نے برامپٹن کے لیے بڑے فوائد پر روشنی ڈالیتھا میں بھی ایسا ہی ایک مطالعہ فراہم کیا 2015ہے۔ اربن میٹرکس نے 

  ی۔ تفصیالت کے ساتھ ان نتائج پر بنے گ خصوصیرپورٹ اب تک کے منصوبوں اور نظریوں کی بنیاد پر زیادہ 

 
ع کرے گا، جس میں شراکت کی کام کرنا شروبھی اپنا عملہ داروں کے ساتھ  میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے سٹی کے شراکت

 میں الیا جائے گا۔عمل قیام کا  اقداماور بلدیاتی سرمایہ کاری کے اثر کی پیمائش کے لیے ایک  گا تفصیالت کا خاکہ بیان کیا جائے

 
روف ہیں، جو سائنس، ٹیکنالوجی، انجنیئرنگ، مکمل طور پر تعلیم کی ایسی سہولت گاہیں بنانے کی منصوبہ بندی میں مصدار تمام شراکت 

اکثر سٹیم گروہ بندی  جن کیموجودہ اور مستقبل کے آجروں کے لیے اہم ہوں  پر مشتمل ہوں اور وہ وںیسی مہارتج –فنون اور ریاضی 

(STEAM ) ۔کی جاتی ہےکے طور پر 

 
 
 
 

 فوری حقائق:

 5,000  کہ سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد کی تعلیم کی ہے طلباء پر کیے گئے معاشی اثرات کے ایک مطالعہ سے اندازہ لگایا گیا

سے زیادہ نوکریاں  1,500اور موجودہ کاموں میں  پیدا ہوں گی سے زیادہ نئی مالزمتیں 1,800ایک نئی سہولت گاہ کی تعمیر سے 

 پیدا ہوں گی۔

 $ زیادہ کما سکتے ہیں۔ 37,397اونٹاریو کی یونیورسٹیوں کے گریجوئیٹس، کینیڈین ہائی اسکول کے گریجوئیٹس کی نسبت ہر سال 



 

 

 کی جانب سے  سیاحوں ؛اتا ہے کہ برامپٹن میں تعلیم، جدت اور اشتراک کا ایک مرکزتس آئی این سی کا ابتدائی تجزیہ باربن میٹرک

 خرچ کیے جانے کا سبب بنے گا۔ 18.3ہر سال $

 دیتا ہے۔  واپس کے درمیان فائدہ 7سے $ 3ڈالر $ رھی الئبریری پر خرچ کیا گیا ہکینیڈا میں کسی ب  
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، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامی

کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں 

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.caپر فالو کریں۔  بک فیساور  ٹوئٹر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654  | natalie.stogdill@brampton.ca   
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