
 

 

 

 2018جوالئی  25

 ترقی کی رفتار میں مزید تیزی آئے گیڈأون ٹأون برامپٹن میں  شاخ سے،کی  یونیورسٹی الگوما

ن میں اعالن کے ساتھ برامپٹن ڈاو   آج کے الگوما یونیورسٹی کی جانب سے ایک نئے اسکول آف بزنس اینڈ اکنامکس کے –برامپٹن، آن  ن ٹاو 
ستمبر میں داخلوں  سال ماہ یونیورسٹی کے برامپٹن کیمپس میں یہ توسیع شدہ پروگرام استرقی کے سفر میں زبردست تیزی پیدا ہو ئی ہے۔ 

میں طالبعلموں کے پاس اب بزنس یا فائنانس اینڈ اکنامکس میں دو نئی چار سالہ بیچلر ڈگریوں کا  GTAبرامپٹن اور ۔ ے گاکے لیے کھل
ن برامپٹن کے دل میں پیش کی جا رہی ہیں۔ موجود انتخاب ن ٹاو      ہو گا، جو دونوں ڈاو 

 GTAرہی ہے، کیونکہ یہ برامپٹن اور  یہ پرجوش خبر برامپٹن کی بنیاد میں نئی ترقیوں اور تبدیلی کے حوالے سے ہلچل میں اضافہ کر
ریئرسن یونیورسٹی کے نئے  تعلیم کے انتخابات کے متعلق ہے۔ بعد از ثانوی خصوصی طور پر سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے

ن ری امیجنڈ پراجیکٹ پر کام کے سا موسم کیمپس کے منصوبوں پر اچھی پیش رفت اور ن ٹاو  تھ، برامپٹن خزاں میں شروع ہونے والے ڈاو 
ن تعلیم، کام اور کھیلوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ ن ٹاو   ڈاو 

  
 ایسی معیاری تعلیم انتہائی موزوں اخراجات کے ساتھالگوما یونیورسٹی کے کاروباری پروگراموں میں اس نئے باب کے اضافے کی بنیاد 

کو مقامی کاروباری کمیونٹی اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد  جو طلباء عزم ہےوہ کی فراہمی کے لیے یونیورسٹی کا 
 ۔ےدتی کامیابی کے لیے تیار کرتی ہطویل مبھی کیریئر میں  عالوہفراہم کرنے کے 

ن برامپٹن میں بیچلر آف بزنس ایڈمن 40خزاں میں  ے موسمک 2010الگوما یونیورسٹی نے  ن ٹاو  سٹریشن پاتھ سے کچھ کم طلباء کے ساتھ ڈاو 
رانہ ا۔ پروگرام کا ابتدائی ماڈل کالج کے ڈپلومہ کے حامل لوگوں پر مرکوز تھا، جو اپنے پیشہ وتھی وے پروگرام کی پیشکش شروع کی

طلباء سے  100 وں کی تعدادکمل کرنا چاہتے تھے۔ ہر سال داخلکیریئرز میں آگے بڑھنے کے لیے ایک انڈرگریجوئیٹ کاروباری ڈگری م
ن میں  یگبڑھنے ل ن ٹاو   توقع کر رہے ہیں۔ کی طلباءسے زائد  500اور یونیورسٹی کے توسیع کے منصوبے اگلے تین سال کے دوران ڈاو 

 فوری حقائق

   طلباء نے الگوما یونیورسٹی کے برامپٹن کیمپس میں اپنی ڈگری کے تقاضے پورے کر لیے ہیں۔ 200ا تقریب 

  فیصد طلباء برامپٹن یا قریبی ملحقہ کمیونٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیگر  70ا تقریب  الگوما یونیورسٹی کے برامپٹن کیمپس کے
 کی دیگر کمیونٹیوں اور ساتھ ہی ساتھ چین، بھارت اور دیگر ممالک سے ہے۔ GTHAطلباء کا تعلق 

 ن برامپٹن کیمپس ن ٹاو  کی خزاں میں کالسوں کے لیے کھولنے کی  2022کو موجودہ طور پر  ریئرسن یونیورسٹی کے نئے ڈاو 
منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جو سائبر سائنس اور کاروبار پر وسیع توجہ کے ساتھ انڈرگریجوئیٹ پروگراموں میں تجرباتی تعلیم 

 کی پیشکش کریں گے۔

 ن میں ایک خالی جگہ کو تیار کر رہا ہے،  کاورباری انکیوبیٹر سٹی ایک ن ٹاو  اور مشترکہ کام کی جگہ کے آغاز کے لیے ڈاو 
پسندی اور انکیوبیشن کے حوالے سے اپنے وسیع تجربے سے حاصل کردہ بہترین طرز عمل  جس میں ریئرسن یونیورسٹی جدت

 کرے گی۔ شیئر

  ،ن ری امیجنڈسٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل انفراسٹرکچر کی تجدید اور خوبصورتی کے ایک پراجیکٹ ن ٹاو  کا آغاز  ڈاو 
ے کے اردگرد جمالیاتی طور پر خوبصورت سڑکوں ک (Four Cornersرز )یے تیار ہے، جو تاریخی فور کارکنکرنے کے ل

  ساتھ ایک متنوع عوامی جگہ بنائے گا۔

 اقتباسات

ن برامپٹن میں ایک نئے اسکول آف بزنس کا اضافہ کرنے کے لیے  ن ٹاو  "میں اس بارے میں جان کر پرجوش ہوں کہ الگوما یونیورسٹی ڈاو 
کو آگے بڑھاتے ہیں اور برامپٹن کے معیاری تعلیم کی فراہمی کے ہمارے ہدف  توسیع کر رہی ہے۔ یہ نئے پروگرام ہمارے شہر میں اعلی  

 طالبعلموں اور کاروباروں کو آگے بڑھنے کے لیے مزید مواقع فراہم کرتے ہیں۔"
 برامپٹن میئر لنڈا جیفری          -
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بڑھوتری کے "الگوما یونیورسٹی کو برامپٹن میں بعد از ثانوی تعلیم کو بڑھانے کے لیے اپنی طویل عرصے سے چلنے والی کوششوں میں 
اگلے زبردست مرحلے کے طور پر اسکول آف بزنس اینڈ اکنامکس کا آغاز کرنے پر فخر ہے۔ نیا اسکول آف بزنس اینڈ اکنامکس اس بات 

کو یقینی بناتے ہوئے اپنے پروگراموں کے معیار کو بڑھانے کے ہمارے مسلسل عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے طلباء برامپٹن کی 
ن کے مرکز کے لیے سٹی آف برامپٹن کے کاروباری کمیو ن ٹاو  نٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ ہم ڈاو 

ویژن کے حوالے سے پرجوش ہیں اور کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو مل کر پورا کرنے کے لیے وزارت اور بعد از ثانوی تعلیم 
 رامید ہیں۔"کام کرنے کے لیے پ   ل کرم کے شعبے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ

 یورسٹیونیاور وائس چانسلر، الگوما  ڈنٹیزیپر نا،یزیعاصمہ و          -

-30- 

 
، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے 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۔

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

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