
 

 

 

25 ਜੁਲਾਈ, 2018 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਵਿਿੱ ਚ ਅਲਗੋਮਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵ ਿੱ ਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਵ ਕਾਸ ਅਿੱਜ  ੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਵਕਉਂਵਕ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ (Algoma University) 

ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਨ ੇਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਵਬ੍ਜਨਸ ਐਡਂ ਇਕੋਨੋਵਮਕਸ (School of Business and Economics) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਕੈਂਪਸ ਵ ਖੇ ਇਹ ਵ ਸਵਤਰਤ ਪਰੋਗਰਾਵਮਿੰਗ ਇਸ ਸਤਿੰਬ੍ਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਵ ਿੱ ਚ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ 
ਵਬ੍ਜਨਸ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂ ਸ ਐਡਂ ਇਕੋਨੋਵਮਕਸ ਵ ਿੱ ਚ, ਦੋ ਨ ੀਆਂ ਚਾਰ-ਸਾਲਾ ਬ੍ੈਚਲਰ (ਸਨਾਤਕ) ਵਡਗਰੀਆਂ ਦਾ ਵ ਕਲਪ ਹੋ ੇਗਾ, ਇਹ ਦੋ ੇਂ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਖ਼ਬ੍ਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਨ ੇਂ ਵ ਕਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਵ ਿੱ ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨ ੇਂ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਵ ਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬ੍ਿੰ ਧਤ ਹੈ। ਨ ੇਂ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ (Ryerson 

University) ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁਿੱ ਤ ਵ ਿੱ ਚ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਵਨਡ (ਪੁਨਰਵ ਚਾਵਰਤ) (Downtown 

Reimagined) ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਿੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵਸਿੱ ਖਣ, ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵਟਕਾਣਾ ਬ੍ਣ ਵਗਆ ਹੈ। 
  

ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਪਰੋਗਰਾਵਮਿੰਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਖਿੰਡ (ਚੈਪਟਰ) ਮੁਕਾਬ੍ਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱ ਟ ਮੁਿੱ ਲ  ਾਲੀਆਂ ਅਤੇ  ਧੀਆ ਵਕਸਮ ਦੀਆਂ 
ਅਕਾਦਵਮਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਦੀ  ਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਲਿੰ ਮੀ-ਵਮਆਦ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਨੇ ਵਸਰਫ਼ 40 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2010 ਦੀ ਪਤਝੜ ਰੁਿੱ ਤ ਵ ਿੱ ਚ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ, ਬ੍ੈਚਲਰ ਆਫ 
ਵਬ੍ਜਨਸ ਐਡਵਮਵਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (Bachelor of Business Administration) ਵਤਆਰੀ (ਪਾਥ ੇ) ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਮਾਿੱਡਲ ਕਾਲੇਜ ਵਡਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਵਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਾ ਰ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗੇ  ਧਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਿੰ ਡਰ ਗਰੈਜਏੂਟ ਵਬ੍ਜਨਸ 
ਵਡਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਮਾਂਕਨ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਤਿੱ ਕ  ਧ ਵਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਦੇ ਵ ਸਤਾਰ ਦੀਆਂ 
ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਤਿੰ ਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵ ਿੱ ਚ 500 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਸੰਖੇਪ ਤਿੱ ਥ 

 ਲਗਭਗ 200 ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਂਪਸ ਵ ਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਗਰੀ ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ 

 ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਿੰ ਦਾਜਨ 70 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਨਾਲ ਲਿੱ ਗਦੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ 
ਹਨ। ਬ੍ਾਕੀ ਜੀ.ਟੀ.ਐਚ.ਏ. (GTHA) ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੀਨ (China), ਭਾਰਤ (India) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵ ਵਦਆਰਥੀ 
ਹਨ। 

 Ryerson University’s new downtown campus (ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਦਾ ਨ ਾਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਕੈਂਪਸ) ਨੂਿੰ  ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਸਾਈਬ੍ਰ ਸਾਇਿੰ ਸ ਅਤੇ ਵਬ੍ਜਨਸ ‘ਤੇ ਵ ਆਪਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਿੰਡਰ ਗਰੈਜਏੂਟ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਅਨੁਭ -ਸਬ੍ਿੰ ਧੀ ਵਸਖਲਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, 2022 ਦੀ ਪਤਝੜ ਰੁਿੱ ਤ ਵ ਿੱ ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਖੋਲਹੇ  ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 
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 ਵਸਟੀ ਨ ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਇਨਵਕਉਬ੍ੇਸ਼ਨ (ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਿੱਟ ਵਕਰਾਏ ‘ਤ ੇਥਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਵ ਆਪਕ ਅਨੁਭ  ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਬ੍ਹਤਰ ਪਿੱ ਧਤੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਿੱ ਕ business 

incubator (ਵਬ੍ਜਨਸ ਇਨਵਕਉਬ੍ੇਟਰ) ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵ ਿੱ ਚ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
 ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਇਿੱਕ ਇਿੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਿੱ ਪਗਰੇਡ ਅਤੇ 

ਖੂਬ੍ਸੂਰਤੀ  ਧਾਉਣ  ਾਲਾ ਪਰੋਜੈਕਟ, Downtown Reimagined (ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਰੀਇਮੈਜਵਨਡ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹਨ, ਜੋ 
ਇਵਤਹਾਵਸਕ ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ (Four Corners) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੁਹਜਾਤਵਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਿੰ ਦਰ ਸਟਰੀਟਸਕੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਜਨਤਕ 
ਸਥਾਨ ਬ੍ਣਾ ੇਗਾ। 

ਹਿਾਲੇ 

“ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹਾਂ ਵਕ ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਨ ਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਵਬ੍ਜਨਸ ਐਡਂ ਇਕੋਨੋਵਮਕਸ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵ ਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨ ਾਂ ਪਰੋਗਰਾਵਮਿੰਗ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵ ਿੱ ਚ ਵਜਆਦਾ  ਧੀਆ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ 
ਅਧਾਵਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਿੱਗੇ  ਧਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 

-         ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਵਲਿੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 
 

“ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਨੂਿੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵ ਿੱ ਚ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਪਹੁਿੰਚ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਵ ਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੋਮਾਂਚਕ 
ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਵਬ੍ਜਨਸ ਐਡਂ ਇਕੋਨੋਵਮਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਨ ਾਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਵਬ੍ਜਨਸ ਐਡਂ ਇਕੋਨੋਵਮਕਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਸਾਡੇ ਵ ਵਦਆਰਥੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਤਆਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ 
ਦੀ ਕੁਆਵਲਟੀ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਨਰਿੰਤਰ ਪਰਤੀਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ਨੂਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 
ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ  ਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਮੂਵਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਸੈਕਿੰ ਡਰੀ ਖੇਤਰ ਵ ਿੱ ਚ 
ਮਿੰਤਰਾਲੇ (Ministry) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵ ਿੱ ਚ ਹਾਂ।" 

-          ਅਵਸਮਾ  ੇਵਜਨਾ (Asima Vezina), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਐਡਂ  ਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿਿੱ ਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸਿੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨੂਿੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂਿੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨੂਿੰ  Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/500
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/500
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/490
http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/490
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank

