
 

 

 
  برائے فوری اجراء

  

 بعد از ثانوی تعلیم کے حوالے سے برامپٹن اضافی آپشنز کی چھان بین کر رہا ہے
          

برامپٹن میں ایک یونیورسٹی کے قیام کے کونسل کی ترجیحات کی مطابقت سے، سٹی آف برامپٹن نے  -( 2019ستمبر  25برامپٹن، آن )
ممکنہ امکانات کے حوالے سے اپنی کوششوں کو جاری رکھا ہوا ہے۔ آج، برامپٹن میں بعد از ثانوی تعلیم کے مواقع میں اضافے کے  

 ۔حوالے سے کوئی ٹھوس حل تالش کرنے کی کاوشوں میں تیزی النے کے لیے، سٹی کونسل نے ایک متفقہ اقدام اٹھایا ہے
 

 برامٹن میں ایک یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے سٹی کا عملہ تمام امکانات کا جائزہ لے گا، بشمول درج ذیل:

  برامپٹن یونیورسٹی کو چالنے اور طلباء کے لیے رہائش کی ممکنہ سہولیات کی فراہمی کے لیے عمارتوں کی تیاری، مرمتی اور
 شپ کا جائزہ لیناپرائیویٹ پارٹنر -بحالی کے عمل  میں پبلک 

  برامپٹن یونیورسٹی کے قیام میں حکومتی سطح پر معاونت حاصل کرنے کے لیے صوبائی اور قومی سطح پر حکومتی حمایت
 کے حصول کو معقول مطالبہ ثابت کرنے  کی کوششیں کرنا

  مستقبل کی ضروریات کی ایک ایسے بزنس کیس اور پروگرامنگ کے امکانات کو متعین کرنا جس میں آجرین کی حالیہ اور
 عکاسی کی گئی ہو

 
بعد از ثانوی تعلیم کے موجودہ شراکت داروں بشمول ریئرسن یونیورسٹی، الگوما یونیورسٹی اور شیریڈن کالج کے ساتھ طویل مدتی تعلقات 

ساتھ برامپٹن کی بڑھوتری کے  استوار رکھنے کے لیے سٹی پر عزم رہے گا۔ یہ تمام مصدقہ اور انتہائی قابل قدر ادارے ہیں جو تسلسل کے
لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور رہائشیوں کے لیے نت نئے آپشنز بھی پیش کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت 

 سے ہمیں کلیدی نوعیت کی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، بشمول:

 ن کورسز کا قیام عمل میں الناسٹی ہال ویسٹ ٹاور میں چینگ سکول فار کانٹینُوئنگ ایجوکیش 

  سٹی ہال سے باہر چالیا جانا -راجرز سائبر سیکیٔور کیٹالسٹ کا اعالن 

 ڈأون ٹأون برامپٹن میں الگوما یونیورسٹی کے فزیکل فُٹ پرنٹ اور پروگراموں کی پیشکش میں تسلسل کے ساتھ اضافہ ہونا 

 یت کے لیے ریئرسن یونیورسٹی کے ساتھ ایک معاہدہ پر پہنچنے کے لیے ورکنگ/انکوبیٹر جگہ پر اشتراک-سٹی کی ڈأون ٹأون کو
 کام کرنا

 
 اقتباسات

 
"صوبہ بعد از ثانوی تعلیم کے ایسے نئے ماڈلز کے بارے میں سننے اور ان کو معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے جو قابل احتساب ہوں، 

مطابق مالزمتوں کی تربیت فراہم کرنے پر مرکوز ہوں۔ برامپٹن میں بعد از ثانوی  طلباء کو ترجیح دیتے ہوں اور آجرین کی توقعات کے عین
تعلیم کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے والے ایسے اہل فریقین کے ساتھ ہم مل کر کام کریں گے جو رہائشیوں، طلباء، کاروباری اداروں اور 

 ہر بنانے میں مدد فراہم کر سکیں۔"کمیونٹی کی ضروریات کو پوری کرتے ہوں اور سٹی کو مواقع کا ش
 پیٹرک برأون، میئر، میئر آف برامپٹن     -

 
"برامپن اونٹیریو میں ایک انتہائی متحرک، مرتعش اور سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے والی کمیونٹی کا شہر ہے۔ اپنی فیملی کی 

یں اس سے بہتر دوسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ مستقبل میں پرورش اور ترقی کے مواقع کی تالش کے حوالے سے ہمارے پیارے صوبے م
ہمارے شہر کی ترقی کے لیے تعلیم کا کردار ایک بڑے محرک کے طور پر جاری رہے گا اور برامپٹن کے طلباء خوش قسمت ہیں کہ انہیں 

بہتر طور پر سنوار سکتے ہیں۔ سٹی  اپنی تعلیمی ترقی کے لیے شاندار مواقع تک رسائی حاصل ہو گی اور وہ یہاں رہ کر اپنے مستقبل کو
آف برامپٹن کی جانب سے یونیورسٹی کے قیام کی تجویز کو ایک بامعنی انداز میں آگے بڑھانے کے لیے، میں پارلیمنٹری اسسٹینٹ ڈیوڈ 

 ہوں۔" پیکینی اور اس کی ٹیم کے ساتھ منسٹری آف ٹریننگ، کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں مزید بات چیت کرنے کے لیے منتظر
عزت مآب جناب پریبمیت سرکاریہ، ممبر آف پروویشیئل پارلیمنٹ، برامپٹن سأوتھ اینڈ ایسوسی ایٹ منسٹر آف سمال بزنس اینڈ ریڈ  -

 ٹیپ ریڈکشن
 

 
 

"ہماری حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے  لیے پرعزم ہے کہ پورے صوبے کے طلباء کو اعلٰی معیار کی بعد از ثانوی تعلیم تک رسائی  
حاصل ہونی چاہیے۔ ہماری حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ٹیکس دہندگان اور ان کے ٹیکسوں کی قدر کریں جس میں اس بات کو 



 

 

ل ہے کہ ہمارے تمام پروگرام مٔوثر، کارگر اور مالزمتیں پیدا کرنے کے لیے مخصوص ہونے چاہیں۔ ہم پارلیمنٹری اسسٹینٹ یقینی بنانا شام
ڈیوڈ پیکینی کے ساتھ مل کر کام کرنے اور آنے والے مہینوں کے دوران برامپٹن میں یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے برامپٹن کی 

 لیے عملی اقدامات پر پیش رفت کرنے کے لیے منتظر ہیں۔"تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے 
 امرجوت سندھو، ممبر آف پرووینشیئل پارلیمنٹ، برامپٹن ویسٹ -
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ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا
 فیس بک ،ٹوئٹر صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہم سے رکھتے ہیں۔ ہم آگے بڑھنے کے لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca طہ کریں۔پر راب انسٹاگرام اور

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

