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 ڈأونِٹأونِبرامپٹنِمیںِریئرسنِیونیورسٹیِکیمپسِکےِلیےِاونٹاریوںِنےِِحکومتِ 
 مثبتِعندیہِدےِدیا

 کالج بطور تعلیمی شراکت دار شامل ہے، ایک ایسا پراجیکٹ جو تبدیلی کا شعلہ جالئے گا اس میں شیریڈن
 
 

کے اردگرد سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور کاروباری رہنما ایک اہم تعلیمی انفراسٹرکچر کے اعالن  GTHAبرامپٹن اور  –برامپٹن، آن 

ایجوکیشن اینڈ اسکلز ایڈوانسڈ ٹزی ہنٹر، منسٹر آف م   جنابہمیں جمع ہوئے۔  کا جشن منانے کے لیے آج برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کی تقریب

برامپٹن اسپرنگ ڈیل اور منسٹر آف اسٹیٹس آف وومن، کے ساتھ ڈأون ٹأون برامپٹن میں ریئرسن  MPPلہی، از مدہیرن جنابہڈیویلپمنٹ، نے 

 دار ہو گا، کے قیام کا اعالن کیا ہے۔یونیورسٹی کے ایک نئے کیمپس، جس میں شیریڈن کالج تعلیمی شراکت 
  

طلباء کو ڈیٹا پر مبنی  عالوہ، یہ نیا کیمپس تجرباتی طور پر سیکھنے کے کی جا رہی ہےکی خزاں میں  2022 کے کھلنے کی توقعکالسز 

سائبر سیکورٹی کے لیے ایک شراکت  ۔ منصوبوں میں نیا کیمپس، نیشنل سنٹر فاراروگرام فراہم کرنے پر مرکوز ہو گسائنسی اور کاروباری پ

شعبہ مشترکہ استعمال کی ایک سہولت گاہ، جس میں عوامی اور تعلیمی الئبریری اور جدت کا ایک  –کا قیام داری اور ایک سنٹر فار انوویشن 

پارکنگ گراج کے اردگرد  اسکوائر سن۔ نیا کیمپس ڈأون ٹأون گو اسٹیشن کے قریب بنایا جائے گا۔ سنٹر آف انوویشن موجودہ نیلشامل ہو گا بھی 

  کے عالقے میں بنے گا۔
  

میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "یہ برامپٹن کے لیے کئی نسلوں میں ایک مرتبہ آنے واال موقع ہے اور ہم ڈأون ٹأون برامپٹن میں  کی برامپٹن

کے ساتھ شراکت داری کرنے  –ریئرسن یونیورسٹی اور شیریڈن کالج  –النے کے لیے دو بڑے اداروں  ایک نیا کیمپس اور سنٹر فار انوویشن

حد خوش ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "آج کا زبردست اعالن برامپٹن کے لیے تبدیلی اور ہمارے رہائشیوں کے لیے نئے مواقع کا  پر بے

بنانے کے لیے ریئرسن اور شیریڈن کے ساتھ اپنی بہترین شراکت دار کو جاری رکھنے اعالن ہے۔ ہم برامپٹن کو سیکھنے اور جدت کی منزل 

 کے لیے پر امید ہیں۔"
  

نے ایک نئی  ونسلمیں، برامپٹن سٹی ک 2017برامپٹن میں ایک نئی یونیورسٹی النا سٹی کے لیے ایک کلیدی ترجیح رہا ہے۔ ستمبر 

 ۔ تھا وعدہ کیا ایک عہد سازملین کا  150یونیورسٹی اور سنٹر فار انوویشن کے لیے $
  

کے لیے پچھلے سال کے دوران شراکت داروں، کمیونٹی گروہوں اور کاروباروں کے  ڈالنےبنیاد  یپٹن نے مستقبل میں کامیابی کسٹی آف برام

ام تھا، جو کونسل کی جانب سے نپینل کا اور اہم عنصر بلیو ربن  ساتھ فعال طور پر تعامل کیا ہے۔ کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے واال ایک

میں، سٹی نے معاشی اثرات کا ایک مطالعہ  2017برامپٹن میں یونیورسٹی النے کے لیے سفارشات فراہم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ 

سنٹر فار  ،دہی کی۔ سٹیشروع کیا، جس نے نئی یونیورسٹی اور سنٹر فار انوویشن کے معاشی اور سماجی فوائد کی وسیع اقسام کی نشان

کام کر رہا ہے اور موجودہ طور پر اس سہولت گاہ مل کر شراکت داروں کے ساتھ  اپنے انوویشن کے لیے ایک ویژن تیار کرنے کے لیے بھی

 ہے۔ گزارش کو زیر غور الیا جا رہاکے لیے آرکیٹیکچرل سروسز کے حصول کے لیے ایک 
  

، کا کہنا تھا کہ "ہم نے ریئرسن اور شیریڈن  کے ہیں لیے یونیورسٹی کے اقدام کے پراجیکٹ منیجرسٹی آف برامپٹن کے جو ونیٹ، پال ایلڈ

ساتھ ایک مضبوط شراکت داری قائم کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا "ہم اس زبردست پراجیکٹ پر ایک ساتھ آگے بڑھنے کے لیے پرجوش ہیں، 

ڈأون ٹأون برامپٹن میں مستقبل کی  یعنی ر ثقافتی فوائد الئے گا۔ یہ پراجیکٹ یہیںجو برامپٹن اور اس کے رہائشیوں کے لیے بڑے معاشی او

 مہارت یافتہ افرادی قوت تیار کرے گا۔"
  

یہ ریئرسن کی اپنے مشہور ڈأون ٹأون ٹورانٹو کیمپس سے باہر تعلیمی پروگراموں کی پہلی توسیع ہے۔ ریئرسن شہروں کو بنانے والے ایک 

ہے۔ کیریئر کے رجحان پر  ر ساکھ رکھتا ہے اور اپنے کاروبار پر مرکوز انوویشن زونز کے لیے عالمی طور پر پہچانا جاتاادارے کے طور پ

توجہ کے ساتھ، ریئرسن کو اونٹاریو کی کسی بھی یونیورسٹی کی نسبت جگہ کے لحاظ سے سب سے زیادہ درخواستیں موصول ہوتی  یتعلیم

 ہیں۔
  

برامپٹن میں توسیع کے ساتھ، ریئرسن کینیڈا کی تیز  ، ریئرسن یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ اور وائس چانسلر، کا کہنا تھا کہ "یمیچڈاکٹر محمد ال

۔" اونیورسٹی کے پروگرام فراہم کرے گترین رفتار سے بڑھنے والی اور متنوع ترین کمیونٹیوں میں سے ایک میں طلباء کو بے حد ضروری ی

اس عالقے میں طلباء کو ایسے جدت پسند تعلیمی پروگرام فراہم کرنے کے لیے شیریڈن کے ساتھ کام کرنے کے لیے  انہوں نے مزید کہا "ہم



 

 

باریکی سے سوچنے اور مسئلے کے حل کی  ہیں اور پر امید ہیں، جو جدید معاشرے میں کامیاب ہونے اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری

 مہارتوں کی پیشکش کرتے ہوں۔"
  

سے ہی  ےقہ ریکارڈ رکھتا ہے۔ برامپٹن پہلمضبوط سابوں کی تیاری اور فراہمی کا تاریخ اور بڑے پروگرام ایک وسیعمیں  مپٹنبرا ،شیریڈن

ڈیوس کیمپس اور سنٹر آف ایڈوانسڈ مینوفیکچرکنگ اینڈ ڈیزائن ٹیکنالوجی کا گھر ہے۔ شیریڈن کے پاس عملی تحقیق اور تجرباتی طور پر 

 ور سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شراکت داریاں قائم کرنے کی مضبوط تاریخ موجود ہے۔اچھی ساکھ ا کیسیکھنے 
  

، شیریڈن کی پریزیڈنٹ اور وائس چانسلر نے کہا کہ "شیریڈن کو اس پرجوش سفر پر ریئرسن یونیورسٹی کے ساتھ ےڈاکٹر میری پریس

گھر  کہنے پر فخر ہے۔  اپنا سے ہمیں برامپٹن کو سال 50کہا کہ "کرنے پر غیر معمولی طور پر فخر ہے۔" انہوں نے مزید قائم شراکت داری 

رنے کے آج کا دن ایک نئے دور کی ابتداء ہے۔ ہم شیریڈن کی تخلیقی طور پر مسائل کے حل کی مہارتوں کو سکھانے کی طاقت، جدت پیدا ک

بڑھ آگے کے اپنے مشترکہ  یقین کی بنیاد پر مزید  جانے مانے ریکارڈ اور تجرباتی طور پر سیکھنے کی قدر ےلیے ہمارے دونوں اداروں ک

زمانے میں انتہائی اہمیت رہے ہیں۔ ایک ساتھ مل کر، ہم طلباء کو ایسی تعلیم حاصل کرنے کے مزید مواقع فراہم کریں گے، جو موجودہ 

 ۔"ے ہیںرکھت
  

 فوریِحقائق

  سے متوقع ہے۔ 2022اس پراجیکٹ میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ستمبر 

  کر رہی ہے۔ کے لیے منصوبہ بندیطلباء کے اندراج  2,000ریئرسن یونیورسٹی نئے برامپٹن کیمپس میں 

  ملین تک اور ایک سنٹر فار  50سال کے عرصے کے دوران $ 10سٹی آف برامپٹن نے ایک یونیورسٹی کی سہولت گاہ کے لیے

 ملین تک کی رقم کا وعدہ کیا ہے۔ 100انوویشن کے لیے $

  ا ایک ، ایک نئی یونیورسٹی اور سنٹر فار انوویشن کے لیے تقریب  مفاہمت کے مطابق برامپٹن اور صوبہ اونٹاریو کے درمیانسٹی آف

 چوتھائی ارب کی رقم کا وعدہ کیا گیا ہے۔

  شن کی تعمیر میں معاشی اثرات کا ایک مطالعہ شروع کیا، جس نے ظاہر کیا کہ ایک نئی یونیورسٹی اور سنٹر فار انووی 2017سٹی نے

 آئیں گے۔اور مسلسل ساالنہ عمل درآمد معاشی سرگرمی میں ہزاروں نوکریاں اور سینکٹروں ملین ڈالر 

  ڈأون ٹأون برامپٹن کا مقام آسانی سے آمد و رفت کے ذرائع سے قابل رسائی ہے، گو ٹرانزٹ کے ذریعےGTA  اور انوویشن سپر

ایک مثالی منزل بن  تی سرگرمیوں کو شروع کرنے میں مدد دے گا، جس سے برامپٹنکوریڈور سے جڑتا ہے اور کاروباری اور ثقاف

 جائے گا۔

 د پختہ کرتی ہے، انوویشن کوریڈور کے مرکز میں برامپٹن کے مقام کو مزی وواٹر ل   -ڈأون ٹأون برامپٹن میں یونیورسٹی کی جگہ ٹورانٹو

 منسلک کرنے کے لیے ایک ایکو سسٹم ہے۔باہم کو  وںاور تیزی سے بڑھنے والی فرم اروں، انٹرپرینوئرز، سرمایہ کینجو ٹیلنٹ، معلم
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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 برامپٹنِبڑاِسوچِرہاِہے۔

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

مپٹن 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 برا

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

 

 
 
 
  

 میڈیاِکنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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