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  ی قابلیتیںعالمی طور پر تسلیم شدہ تعلیم یک اسیٹ منیجمنٹ
 یںاب برامپٹن میں پیش کی جاتی ہ

عالمی طور پر تسلیم شدہ تعلیم کی پیشکش کرنے والے کینیڈا کے پہلے ایسٹ منیجمنٹ ٹریننگ اینڈ انوویشن سینٹر کے طور  –برامپٹن، آن 
ملے کو جامع تربیت فراہم کرنے پر خوش ہے، تاکہ انہیں بین االقوامی طور پر بہترین مانے گئے طریقہ کار پر، سٹی آف برامپٹن بلدیاتی ع

  کی منصوبہ بندی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں مدد دی جا سکے۔ اتکے انتظام نئے اسیٹ منیجمنٹکو اپنانے اور 

ہے کہ ہر میونسپلٹی  کا تقاضہ انفراسٹرکچر ایسٹ منیجمنٹ پالننگ فار میونسپل :588/2017اونٹاریو ریگولیشن سے مٔوثر،  2018جنوری  1

تک اثاثہ جات کے انتظام کا مرحلہ وار  2024جوالئی  1تک حکمت عملی کے مطابق اثاثہ جات کے انتظام کی پالیسی اور  2019جوالئی  1

 منصوبہ تیار کرے۔

 کا آغازٹ منیجمنٹ ٹریننگ اینڈ انوویشن سنٹر کے ساتھ اشتراک میں ایس( AMA)پچھلے سال، سٹی آف برامپٹن نے ایسٹ منیجمنٹ اکیڈمی 
، اثاثہ جات کے انتظام کے پیشہ ورانہ ماہرین کے لیے عالمی ادارہ، کی جانب سے تصدیق کیے (IAM)ٹیچیوٹ آف ایسٹ منیجمنٹ سکیا۔ ان

 ISO 55000جات کے انتظام کے لیے  ہجہاں اثاثہے جانے کے بعد، سٹی آف برامپٹن کینیڈا میں پہال ایسا تربیتی اور امتحانی مقام بن گیا 
  کے معیارات کے مطابق بین االقوامی بہترین طریقہ ہائے کار پر مرکوز تربیتی کورسز پیش کیے جاتے ہیں۔

ہے، سینٹر میں پیشکش کردہ  جیسے اونٹاریو کی میونسپلٹیاں اثاثہ جات کے انتظام کی منصوبہ بندی کے لیے عملے کی قابلیت بڑھا رہی
انتظام کے علم کو بڑھائیں گے، جبکہ ساتھ ہی انہیں اثاثہ جات کے انتظام کی منصوبہ  ےے مواقع ان کے اثاثہ جات کر رابطے کاو تربیت

  بندی کے نئے قانون کے تقاضہ جات کو پورا کرنے میں مدد دیں گے۔

تریبیتی کورسز پورے کینیڈا کی سرکاری اور نجی شعبے کی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے عالمی طور پر تسلیم شدہ تعلیم حاصل کرنے 
 ڈپلومہ۔ IAMسرٹیفیکیٹ اور  IAM :شدمند امیدواروں کے لیے کھلے ہیںکے خواہ

 ۔پر دستیاب ہیں  www.brampton.ca/AMTrainingآنے والی تربیتی نشستوں اور کورس کی تفصیالت 

 

 :اقتباس

کرنا سٹی آف برامپٹن کے لیے بڑا سوچنے اور  کا آغازکینیڈا کے پہلے عالمی طور پر تسلیم شدہ ایسٹ منیجمنٹ ٹریننگ اینڈ انوویشن سنٹر "

طریقوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں اثاثہ جات کے انتظام کے طریقہ کار کو ہمارے شہر کو ایک بڑے جدت کار کے طور پر آگے بڑھانے کے 
 "کے ساتھ شراکت کرنے پر فخر ہے، جو پورے ملک میں میونسپلٹیوں کے لیے اہم ہے۔ IAMاور  AMAآگے بڑھانے کے لیے 

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

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
یسے مربوط 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 برامپٹن کو ایک ا متنوع اربن سینٹرز

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Corporate-Asset-Management/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//www.ontario.ca/laws/regulation/r17588%23BK3
http://www.brampton.ca/AMTraining


 

 

مالحظہ   www.brampton.caمزید جاننے کے لیے  ۔فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 

 فرمائیں۔

 
 

 
  

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca    
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