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 وں کے مطابقکے مطالعہ کی شہ سرخی اتیونیورسٹی کے معاشی اثر
 کو شاندار فواہد حاصل ہوں گےبرامپٹن 

 
قیام سے  میں یونیورسٹی اور تعلیم، جدت اور اشتراک کے ایک مرکز کے ڈأون ٹأون برامپٹنآج عملے نے  کو کونسلکمیٹی آف  -برامپٹن، آن 

 کا ایک مطالعہ پیش کیا۔ اتمعاشی اثر حاصل ہونے والے 

 
ٹأون اور پورے  ڈأون –ایا کہ یہ پیش رفت کیسے اس مطالعہ، جو اربن میٹرکس آئی این سی کی جانب سے مکمل کیا گیا، نے واضح طور پر بت

گی، جس سے برامپٹن کے رہائشیوں کی کئی نسلوں کے  سے متعلقہ اور سماجی فوائد الئے ، سرمایہ کاری، ساکھالزمتوںم –برامپٹن میں 

 مواقع پیدا ہوں گے۔مفید لیے 
 

میں اپنے بعد از ثانوی تعلیم کے شراکت داروں، ریئرسن یونیورسٹی اور شیریڈن کالج کے ساتھ مل کر سٹی آف برامپٹن شہر کو حقیقی معنوں 

 بدل دینے والے فوائد فراہم کرنے کے لیے سہولت گاہ کی گنجائش اور طلباء کی تعداد بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔
 

 طلباء پر مشتمل یونیورسٹی کے لیے(: 5,000) اتاثر تعمیری

 3,150 بالواسطہ اور بالواسطہ کل وقتی نوکریاں 

  :فیصد برامپٹن میں ہونا متوقع ہے 80جس میں سے  –ملین  678.8$معاشی پیداوار 

 مقامی اور عالقائی حکومتوں کے لیے اضافی آمدن 

 
 طلباء پر مشتمل یونیورسٹی کے لیے(: 5,000کام سے متعلقہ اثر )

  بالواسطہ اور بالواسطہ کل وقتی نوکریاں 1,925ساالنہ 

  :ا متوقع ہےفیصد برامپٹن میں ہون 80جس میں سے  –ملین ساالنہ  308.2$معاشی پیداوار 

  برامپٹن سے  200,000ملین ساالنہ صارفین، بشمول  2.3لیے تخمینہ شدہ قیام کے تعلیم، جدت اور اشتراک کے ایک مرکز کے

 باہر کے لوگ
 

 طلباء کی ایک یونیورسٹی کے لیے(: 5,000طلباء اور آنے والے لوگوں کا خرچ )

  :برامپٹن میں ہو گی فیصد 70جس میں سے  –ملین ساالنہ  53.5$معاشی پیداوار 

  بالواسطہ اور بالواسطہ کل وقتی نوکریاں 310ساالنہ 

 
 دیگر فوائد:

  نویشن کوریڈور کے ساتھ تعلقات کو بڑھائے گی، جس سے امی اور عالقائی آمد و رفت اور امق موجود ہونے سےڈأون ٹأون میں

 لوگوں کے لیے ایک منزل بن جائے گا اور برامپٹن ر پر افرادی قوت کی کمی پوری ہو گیکاروباری طو

   ا جنوبی ایشیاء سے آنے والے لوگ، کینیڈا میں پڑھنے والے بین االقوامی طلباء کی برامپٹن میں تارکین وطن کی بڑی تعداد، خصوص

بین االقوامی فیصد  %63میں، کینیڈا میں پڑھنے والے  2015منفرد موقع فراہم کرتی ہے۔  کر النے کابڑھتی ہوئی تعداد کو کھینچ 

 طلباء جنوبی اور مشرقی ایشیاء سے تعلق رکھتے تھے۔

 ثانوی گریجوئیٹس کے ساتھ موازنے میں عمر کے تمام زمروں میں  –آمدنی کے امکان کو بڑھاتی ہے  ،ایک یونیورسٹی کی تعلیم

 ہر سال 43,000بعد از ثانوی گریجوئیٹس کے لیے اوسط $

  دوران، برامپٹن کا ایک طالبعلم ڈأون ٹأون ٹورانٹو میں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جانے آٹھ مہینوں پر مشتمل تعلیمی سال کے

 گھنٹے بچا سکتا ہے 800اور  800کی نسبت آمد و رفت کے خرچ اور وقت کی مد میں $

 نوکریاں پیدا  سینکڑوں نئی –تعلیم، جدت اور اشتراک کے مرکز کے لیے موجودہ منصوبہ بندی کے مطابق  –وبیٹرز بزنس اِنک

کرنے میں مدد ملے گی، ان نوکریوں کو مقامی لوگوں کے پاس برقرار رکھنے میں مدد ملے گی اور نئے کاروبار شروع کرنے 

  والوں کے لیے الکھوں ڈالر جمع کیے جا سکیں گے

 رسٹیاں کسی کمیونٹی کے ثقافتی تنوع کو وسیع کرتی ہیںیونیو 

 قام اور ساکھ کو بلند کرتی ہیںیونیورسٹیاں میزبان کمیونٹیوں کے م 

 
 



 

 

 
 اقتباسات

 
کے عالوہ، ہمارے شہر میں  معاشی فواہد –جدوجہد کرتے رہے ہیں یہ رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہم ایک نئی یونیورسٹی کی 

ہوں گے۔ ہم ایک نئی  مرتب تبدیل کر دینے والے اثراتگہرے اور پوری کمیونٹی پر  کی موجودگی سےیونیورسٹی کے ایک نئے کیمپس 

یونیورسٹی کو النے کے کام کو جاری رکھنے اور زیادہ بڑھوتری اور مواقع النے کے لیے اپنے تمام شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام 

 کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
 میئر لنڈا جیفری -
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لیحدہ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ع برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی 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 کام

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

  www.brampton.ca مزید جانیں پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ 
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