
 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

  

િાયિસન યનુનવર્સિટી, સ્કલૂ ઓફ મરેિનસન માટ ે 

સીટી ઓફ બ્રમૅ્પટન પાસથેી નીનિયન પ્રાપ્ત કિશ ે

નસટી પાસથેી $1 નમનલયનનુું ભુંિોળ િાયિસન યનુનવર્સિટીન ેસ્કૂલ ઓફ મરેિનસનના નીનિયનમાું મદદરૂપ થશ ે 

  

બ્રૅમ્પટન (07 જુલાઈ 2021) - આજે બ્રૅમ્પટન નસટી કાઉનસસલે $1 નમનલયનના આયોજન અનુદાનને શહેિમાું ભાનવ સ્કૂલ ઓફ મેરિનસન 

ઊભી કિવા માટ ેબહુમતે પસાિ કયુું. િાયિસન યુનનવર્સિટીના અધ્યક્ષ મોહમદ લચેમીએ િજૂઆત કયાિ બાદ નીનિયનનો નનર્િય લેવામાું આવ્યો 

અન ેતેનો ઉપયોગ ઓસટારિયો પ્રશાસનન ેસત્તાવાિ પ્રસ્તાવ આપવાના સમથિન માટે કિાશે. 

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન પાસેથી આ ભુંિોળ િાયિસનની સ્કૂલ ઓફ મેરિનસનની દિખાસ્તના સમથિનમાું આ વર્િના પૂવાિિિમાું પ્રોવવુંસ ઓફ 

ઓસટારિયો દ્વાિા મુંજૂિ થયેલ $1 નમનલયનના ભુંિોળ સમકક્ષ છે. આ દિખાસ્ત િાયિસનનો આિોગ્ય નશક્ષર્ અુંગનેા અનભગમન ેનવગતવાિ 

દશાિવશે જેમાું પ્રાથનમક કાળજી પિનો ફોકસ, દદીની જરૂરિયાતોન ેપહોંચી વળવા ટેકનોલોજીનો નવસ્તૃત ઉપયોગ, આુંતિ-વ્યવસાનયક પ્રેનટટસ 

અન ેસાુંસ્કૃનતક િીતે સુંવેદનશીલ કાળજીની જોગવાઇનો સમાવેશ થશ.ે  

આ ભુંિોળથી યુનનવર્સિટી મેરિકલ સ્કૂલ સ્થાપવા માટેના ભાનવ સુંભનવત સ્થળ ઓળખવા માટે નસટી સાથે સહયોગ કિશ ેજેમાું બ્રૅમ્પટન 

ઇનોવેશન રિનસ્િટટનો સમાવેશ થાય છે. અગાઉ જાહેિ કિેલ 18 થી 24 મનહનાની સમયસીમાની અુંદિ પ્રોવવુંસ ઓફ ઓસટારિયોને પોતાની 

દિખાસ્ત િજૂ કિવામાું યુનનવર્સિટી સમયની પાબુંદ િહી છે.  

િાયિસન યુનનવર્સિટીના અધ્યક્ષ અને વાઇસ-ચાસસેલિ મોહમદ લચમેીએ જર્ાવ્યુું કે "ઓસટારિયોમાું આિોગ્ય સુંભાળ નશક્ષર્ના નવસ્તિર્માું 

બ્રૅમ્પટન અમાિા સહયોગી હોવાનો અમન ેગૌિવ છે અને અમ ેઆ સમથિન આપવા બદ્દલ તમેના ૠર્ી છીએ.”  "નવી મેરિકલ સ્કૂલથી 

બ્રૅમ્પટનમાું આિોગ્ય સુંભાળ પ્રર્ાનલમાું નટ્યાત્મક ઉસનનત આવશ ેઅને તનેાથી આપર્ા આખા પ્રાુંતમાું આિોગ્ય સુંભાળ અન ેઆિોગ્ય સુંભાળ 

સુંબુંનિત ક્ષેત્રોમાું જાત જાતની પ્રનતભાઓ ફળીભૂત થવા માટનેા પાયા નુંખાશે." 

બ્રૅમ્પટનમાું સ્કૂલ ઓફ મેરિનસન ઓસટારિયો આખામાું તબીબી નશક્ષર્નો નવતિ અનભગમ િજૂ કિશ ે- જે યુનનવર્સિટીની સમાજ, વૈનવધ્ય અને 

સમાવેનશતા અન ેઆિોગ્ય કાળજી પ્રદાન કિવામાું અને પ્રેનટટસ કિવામાું કુંઇક નવુું કિવાની બદલાતી જરૂરિયાતોને સુંબોનિત કિવાની 

પ્રનતબદ્િતાન ેકાિર્ ેથશ.ે બ્રમૅ્પટન તેમજ પ્રાુંતની આિોગ્ય સુંભાળ પ્રર્ાનલમાું જે ત્રુરટઓ છે તેનુું નનિાકિર્ આ અનભગમથી થઈ જશ,ે જે આ 

બસન ેજગ્યાઓમાું વૈનવવક મહામાિીને કાિર્ે ઊભી થઈ છે. બ્રૅમ્પટન ખાતેની સ્કૂલ ઓફ મેરિનસન સાયબિનસટયોિ કટેેનલસ્ટ અને બ્રૅમ્પટન 

વેસચિ ઝોન સનહત સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન અન ેયુનનવર્સિટી વચ્ચેની પ્રવતિમાન ભાનગદાિીનો આિાિ લઈન ેઆ સુંયુટત દ્રનિકોર્ન ેનવસ્તાિશે. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ryerson.ca/news-events/news/2021/03/ryerson-university-receives-planning-grant-for-medical-school-in-brampton/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637612865550219621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=M3rkEHPihKli70BueVJ1g7z7aAF2/69kuLLcRxZuI8E=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ryerson.ca/news-events/news/2021/03/ryerson-university-receives-planning-grant-for-medical-school-in-brampton/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637612865550219621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=M3rkEHPihKli70BueVJ1g7z7aAF2/69kuLLcRxZuI8E=&reserved=0


 

 

"બ્રૅમ્પટનના યુવાન, વૈનવધ્યસભિ અન ેઝિપથી નવકાસ પામતા સમાજની જરૂરિયાતો પરૂ્િ કિવા માટેની વિુન ેવિુ પવવ-અમુખ્ય તકોની 

વનૃદ્િને અમ ેઆવકાિીએ છીએ. સમાન આિોગ્ય સુંભાળ સવેાઓની આપર્ી જરૂરિયાત COVID-19ને કાિર્ે વિી ગઈ હોવાન ેકાિર્ ે

િાયિસન સ્કૂલ ઓફ મેરિનસનમાું નનવેશ કિવાની તક નસટી માટે મહત્ત્વપરૂ્િ સમયે આવી છે" એવુું બ્રમૅ્પટનન મેયિ પૅરિક બ્રાઉને જર્ાવ્યુું હતુું. 

િોગ નનવાિર્ અન ેઆિોગ્ય સહાય; ગૃહ સુંભાળ; અન ેતીવ્ર કાળજી માુંગતી હૉનસ્પટલ સવેાઓ જેવા કાયિક્રમોમાું આિોગ્ય સુંભાળ પ્રદાતાઓની 

નવી પઢેી આપર્ા જ શહેિમાું તાલીમ લઈ શક ેતે બ્રમૅ્પટનની િાયિસન સ્કૂલ ઓફ મેરિનસન સુનનનવચત કિશ.ે ઐનતહાનસક દ્રનિએ બ્રમૅ્પટનને 

આિોગ્ય સુંભાળ સવેાઓ અસવયે તેમન ેમળવુું જોઇએ એટલુું ભુંિોળ મળયુું નથી જેન ેપરિર્ામ ેહૉનસ્પટલોમાું ભીિની સમસ્યા થઈ અન ેહૉલવે 

મેરિનસનનો સહાિો લેવો પડ્યો. િાયિસન સ્કૂલ ઓફ મેરિનસનમાું નનવેશ નસટી ઓફ બ્રમૅ્પટનન ેઆ નસ્થનતમાું પરિવતિન આર્વાની તક આપશ.ે 

િાયિસન યુનનવર્સિટી ખાતેની સ્કૂલ ઓફ મેરિનસનની િચના પાુંચ સ્તુંભોની આસપાસ થશ.ે 

• સમાજલક્ષી પ્રાથનમક સુંભાળ અન ેઆિોગ્યના સામાનજક નનિાિિર્ો પિ ધ્યાન કેનસદ્રત કિવુું 

• સમુદાયોન ેસાુંસ્કૃનતક િીતે આદિપરૂ્િ સુંભાળ પૂિી પાિવી 

• પ્રર્ાનલઓમાું ઇનોવેશન અને ટેકનોલોજીનો મહત્તમ લાભ લઈને સુંભાળની ગરુ્વત્તા અન ેદદીઓને મળતા પરિર્ામોમાું સિુાિા 

લાવવા 

• ભાનવ તબીબોને એવા કૌશલ્યો પૂિા પાિવા જેથી દદીઓન ેવિુ સાિા પરિર્ામો હાુંસલ કિવા માટ ેઆુંતિ-વ્યવસાનયક આિોગ્યના 

નેટવટસિનો નવકાસ થાય  

• જેમ જેમ આપર્ા સમાજનો એક નહસ્સો ઘિપર્ તિફ વળે ત્યાિ ેવરિષ્ઠ નાગરિકોને મદદ અને વદૃ્િત્વ પિ ધ્યાન કેનસદ્રત કિવુું  

િાયિસન સ્કૂલ ઓફ મેરિનસન આયોજન સનમનતએ િાયિસન સમુદાય સાથ ેસામુદાનયક પિામશિનો પ્રથમ તબટકો પૂર્િ કયો છે અને તેઓ 

હવે પોતાનુું ધ્યાન બ્રૅમ્પટન, પીલ અને અસય પ્રાુંતોમાું િહેલ સામાનજક નહસ્સાિાિકોને પ્રવૃત્ત કિવાની મજબૂત યોજના તિફ 

વાળશે. આ પિામશોથી સામાનજક સુંગઠનો, આિોગ્ય સુંભાળના વ્યવસાયો, તબીબો અને નૈદાનનક જૂથો ના અગ્રર્ીઓ પ્રવતૃ્ત થશ ેતમજ 

સામુદાનયક જૂથો સાથ ેજોિાઇ શકાશે જેથી તમેની સ્કૂલ માટનેી આશાઓ અને અપકે્ષાઓ સમજી શકાય અન ેમળેલ પ્રનતભાવો આયોજનમાું 

કામે લગાિી શકાય.  

િાયિસન યુનનવર્સિટીની સ્કૂલ ઓફ મેરિનસનની દરખાસ્ત નવશે વિુ માનહતી માટ ેમુલાકાત 

લો: https://www.ryerson.ca/brampton/school-of-medicine/  
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િાયિસન યનુનવર્સિટી નવર્યક 

કૅનેિામાું િાયિસન યુનનવર્સિટી અનભનવ, કાિરકદી અનભમૂખ નશક્ષર્ના કર્િિાિ ગર્વામાું આવે છે. શહેિી, સાુંસ્કૃનતક વૈનવધ્યસભિ અન ેસમાવેનશત હોવાથી આ યુનનવર્સિટી 

46,000 કિતા વિુ નવદ્યાથીઓનુું ઘિ છે જેમાું 2,900 માસ્ટિ અન ેPhDના નવદ્યાથીઓ છે, 3,800 ફેકલ્ટી અન ેસ્ટાફ છે અન ેનવવવભિમાું 2,00,000 કિતા વિુ ભૂતપૂવિ 

છાત્રો છે. વિુ માનહતી માટે, ryerson.caની મુલાકાત લો. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ryerson.ca/news-events/news/2021/04/school-of-medicine-planning-committee-begins-community-consultation-and-engagement/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637612865550229621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=B4sg5OHJi5fH+gIeLw1ZP+eO/WJyJe+HvH8FKmwSnpM=&reserved=0
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કનૅિેાના સૌથી ઝિપી નવકાસ કિતા શહિેો પકૈી એક તિીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 7,00,000 કિતા વિ ુલોકો વસ ેછે અન ેતમેાું 75,000 વ્યવસાયો છે. અમે જે કઈ કિીએ છીએ તનેો 

હાદિ છે લોકો. અમન ેઊજાિ મળ ેછે અમાિા નવનવિ સમાજોમાુંથી, અમે િોકાર્ માટે આકર્િર્નુું કેસદ્ર છીએ અને અમે તકનનકી અન ેપયાિવિર્ીય નનવનતા તિફ દોિી જતી યાત્રાનુું 

નેતૃત્વ કિીએ છીએ. અમાિી ભાગીદાિી એવા નનિોગી શહેિના નવકાસ માટે છે જે સુિનક્ષત, ટકાઉ અને સફળ હોય. અમાિી સાથે Twitter, Facebook, 

અન ેInstagramપિ જોિાવ. વિુ જાર્વા માટે www.brampton.ca. 

 
નમરિયા સુંપકિ : 

 

જેનસકા લીચ 

જનસુંપકિ અન ેસુંવાદ નવશેર્જ્ઞ 

િાયિસન યુનનવર્સિટી 

jleach@ryerson.ca 

416.704.2166 

 

 

મોનનકા દુગ્ગલ (Monika Duggal) 

કોઓર્િિનેટિ, નમરિયા એસિ કમ્યુનનટી એંગેજમેસટ  

વ્યૂહાત્મક સુંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન 

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