
 

 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

  

மருத்துெப் பள்ளிக்காக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்திடமிருந்து ரரயர்ஸன் 

பல்கரைக்கழகம் நிதி வபறுகிறது 

 

நகர நிர்ொகத்திடமிருந்து $1 மில்லியன் அளெிைான நிதி வபறுெது, ரரயர்ஸன்’ஸ் 

மருத்துெப்பள்ளி அரமப்பதற்கான நிதி ததரெக்குஉதெிகரமாக இருக்கும்  

  

ப்ராம்ப்ட்டன் (ஜூரை 7, 2021) - நகரத்தில் எதிர்காைத்தில் அரமயெிருக்கும் ஒரு  மருத்துெப் 

பள்ளிக்கு 1 மில்லியன் டாைர் நிதிரய திட்டமிடல் மானியமாக ெழங்கும் பிதரரரனக்கு ஆதரொக, 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சரப இன்று ொக்களித்தது. நிதியளிப்பதற்கான இந்த  முடிவு, ரரயர்சன் 

பல்கரைக்கழகத் தரைெர் வமாஹமட் ைச்வசமி அெர்கள் தெண்டிக்வகாண்டரதத் வதாடர்ந்து 

தமற்வகாள்ள்ப்பட்டது மற்றும், ஒன்ட்தடாிதயா அரசாங்கத்திடம் அதிகாரப்பூர்ெ முன்வமாழிரெ ரெத்து 

ஆதரவு தகட்க பயன்படுத்தப்படும். 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகத்திடமிருந்தான  இந்த நிதியானது, இந்த ஆண்டின் துெக்கத்தில் 

ஒன்ட்தடாிதயா மாகாண அரசினால் மானியமாக ெழங்கப்பட்ட $1 மில்லியன் நிதிக்கு நிகரானது; இது 

ரரயர்சனின் ஸ்கூல் ஆஃப் வமடிசின் திட்டத்ரத ஆதாிக்கிறது. ஆரம்பகட்ட  பராமாிப்பு, தநாயாளியின் 

ததரெகரள சிறப்பாக பூர்த்தி வசய்ெதற்கான வதாழில்நுட்பத்தின் ெிாிொக்கப்பட்ட பயன்பாடு, 

வதாழில்முரறகளுக்கு இரடதயயான பரஸ்பர பயிற்சி மற்றும் கைாச்சார ாீதியாக உணர்வுபூர்ெமான 

பராமாிப்பு ஆகியெற்ரற ரமயமாகக் வகாண்டபடி, மருத்துெக் கல்ெிக்கான ரரயர்சனின் 

அணுகுமுரறரய இந்த திட்டம் ெிொிக்கும். 

மருத்துெ பள்ளியின் எதிர்காைத் தளமாக, ப்ராம்ப்ட்டனின் புதுரம பரடக்கும் மாெட்டம் உள்ளிட்ட 

சாத்தியமான இடங்கரள அரடயாளம் காண, நகரத்துடன் ஒத்துரழப்பதில் பல்கரைக்கழகத்திற்கு இந்த 

நிதியளிப்பு உதவுகிறது. முன்னர் அறிெிக்கப்பட்ட 18 முதல் 24 மாத காைக்வகடுெிற்குள் ஒன்ட்தடாிதயா 

மாகாண அரசிடம்  தனது திட்டத்ரத தசர்ப்பிக்க பல்கரைக்கழகம் அதன் பணிரயத் வதாடர்ந்து வசய்து 

ெருகிறது. 

"ஒன்ட்தடாிதயாெில் மருத்துெக் கல்ெிரய ெிாிவுபடுத்துெதில் எங்கள் பங்காளராக ப்ராம்ப்ட்டன் 

இருப்பதில் நாங்கள் வபருமிதம் வகாள்கிதறாம், இந்த ஆதரவுக்கு நாங்கள் நன்றியுள்ளெர்களாகவும் 

இருக்கிதறாம்" என்று ரரயர்ஸன் பல்கரைக்கழகத் தரைெரும் துரணதெந்தருமான வமாஹமட் ைச்வசமி 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2Fnews-events%2Fnews%2F2021%2F03%2Fryerson-university-receives-planning-grant-for-medical-school-in-brampton%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637612865550219621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M3rkEHPihKli70BueVJ1g7z7aAF2%2F69kuLLcRxZuI8E%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2Fnews-events%2Fnews%2F2021%2F03%2Fryerson-university-receives-planning-grant-for-medical-school-in-brampton%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637612865550219621%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M3rkEHPihKli70BueVJ1g7z7aAF2%2F69kuLLcRxZuI8E%3D&reserved=0


 

 

கூறினார். இந்தப் புதிய மருத்துெப் பள்ளி ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள சுகாதார அரமப்ரப ெியத்தகு 

முரறயில் தமம்படுத்துெததாடு மட்டுமல்ைாமல், நமது மாகாணத்தில் உள்ள உடல்நைப் பராமாிப்பு  

மற்றும் அது வதாடர்பான துரறகளில் வசழித்து ெளருெதற்கான பல்தெறு ெரகயான திறரமகளுக்கு 

ஒரு அடித்தளத்ரத உருொக்கும்." 

ப்ராம்ப்ட்டனில் அரமய உள்ள இந்த மருத்துெப் பள்ளி, ஒன்ட்தடாிதயாெில் மருத்துெக் கல்ெிக்கு ஒரு 

புதிய அணுகுமுரறரய ெழங்கும் - இது சமூகம், பரந்துெிாிந்த தன்ரம மற்றும் அரனெரரயும் 

உள்தசர்த்தல்  மற்றும் ’சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ெழங்கல் மற்றும் அதற்கான பழக்கெழக்கங்களுக்கான 

மாறிெரும் ததரெகரள நிெர்த்தி வசய்ெதற்கான புதுரம, ஆகியெற்றுக்கான  பல்கரைக்கழகத்தின் 

அர்ப்பணிப்பிரன  ஈர்க்கிறது. இந்த புதிய அணுகுமுரறயானது, ப்ராம்ப்ட்டன் மற்றும் மாகாணம் ஆகிய 

இருதரப்பு சுகாதார அரமப்பில் உள்ள தற்தபாரதய வநருடல்கரள தீர்க்கும், இந்த இரண்டு தரப்புதம 

உைகளாெிய வதாற்றுதநாயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ப்ராம்ப்ட்டனில் உள்ள ஒரு மருத்துெப் 

பள்ளிக்கான பல்கரைக்கழகம்  மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்  ஆகிய இவ்ெிரு தரப்பின் வதாரைதநாக்குப் 

பார்ரெயானது, அெர்களுக்கு இரடயிலும், ரசபர் வசக்யூர் தகடலிஸ்ட் மற்றும் ப்ராம்ப்ட்டன் 

வென்ச்சர்ஸ் மண்டைம் ஆகியெற்றுக்கு இரடயிலும் இருக்கும் கூட்டாண்ரமகரள உருொக்குகிறது. 

“ப்ராம்ப்ட்டனின் இளரமயான, மாறுபட்ட, மற்றும் தெகமாக ெளர்ந்து ெரும் சமூகத்தின் ததரெகரளப் 

பூர்த்தி வசய்ெதற்காக, இரண்டாம் நிரைக் கல்ெிக்கு அடுத்தபடியான  ொய்ப்புகரள ெிாிொக்குெரத 

நாங்கள் ெரதெற்கிதறாம். ரரயர்சன் ஸ்கூல் ஆஃப் வமடிசினில் முதலீடு வசய்ெதற்கான இந்த ொய்ப்பு 

நகரத்திற்கு ஒரு தக்கவதாரு சமயத்தில் ெந்துள்ளது, ஏவனனில் தகாெிட்-19 வதாற்றுபரெைானது, 

சமத்துெமான சுகாதார தசரெகளுக்கான எங்கள் ததரெரய தீெிரப்படுத்தியுள்ளது”, என்கிறார் 

ப்ராம்ப்ட்டன் தமயராகிய தபட்ாிக் பிரவுன் அெர்கள். “ப்ராம்ப்ட்டனில் அரமய உள்ள ரரயர்ஸன் ஸ்கூல் 

ஆஃப் வமடிசின், அடுத்த தரைமுரற உடல் ஆதராக்கிய பயிற்சியாளர்கள் நமது  நகரத்தில், தநாய் தடுப்பு 

மற்றும் சுகாதார தமம்பாடு தபான்ற கல்ெித் திட்டங்களில், உள்நாட்டுப் பராமாிப்பில், மற்றும், 

கடுரமயான மருத்துெமரன பராமாிப்பு தசரெகள் ஆகியெற்றுக்கு உள்நாட்டிதைதய பயிற்சி வபற 

முடியும் என்பரத உறுதி வசய்ொர்கள். ெரைாற்று ாீதியாகதெ, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் தனக்கான  சுகாதார 

தசரெகளுக்கான நியாயமான பங்ரகப் வபற்றிருக்கெில்ரை; இதன் ெிரளொக மருத்துெமரனகளில் 

கூட்டம் மற்றும் வெராந்தாக்களில் ரெத்து மருத்துெம் பார்த்தல் ஆகிய நிரைரமகள் இருந்து 

ெருகின்றன.  ரரயர்சன் ஸ்கூல் ஆஃப் வமடிசினில் முதலீடு வசய்ெது என்பது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்ரத 

மாற்றியரமப்பதற்கான ஒரு ொய்ப்ரப ெழங்குகிறது. 

ரரயர்ஸன் பைகரைக்கழகத்தில் ஒரு மருத்துெப்பள்ளி அரமப்பது இந்த ஐந்து தூண்களின் மீதாகதெ 

இருக்கும்: 

• சமுதாயத்தின் ஆரம்ப சுகாதாரப் பராமாிப்பின் மீதும் உடல் ஆதராக்கியத்திற்கான சமூகக் 

காரணிகளின் மீதும் கெனம் குெித்தல் 

• சமுதாயத்தினருக்கு கைாச்சார ாீதியான மாியாரதயுடனான அக்கரற வசலுத்துதல் 

• பராமாிப்பின் தரம் மற்றும் தநாயாளி குணமரடெரத தமம்படுத்துகின்ற பழக்கங்களில் புதுரம 

பரடத்தல் மற்றும் வதாழில்நுட்பத்ரத புகுத்தல் 



 

 

• தநாயாளிகள் மிகச்சிறப்பான ெரகயில் குணமரடெரத சாத்தியமாக்குகின்ற வதாழில்முரற 

சார்ந்த பின்னல்-பிரணப்புக்கரள எதிர்காை மருத்துெர்களுக்கு ஏற்படுத்திக் வகாடுத்தல்   

• ெளர்ந்து ெரும் நம் சமூகத்தில் வபரும்பகுதியினாில் ெயது முதிர்தல் மற்றும் அப்படி  

ெயதானெர்கள் மீது கெனம் வசலுத்துதல், மற்றும்  அெர்கரள ஆதாித்தல் 

ரரயர்ஸனின் ஸ்கூல் ஆஃப் வமடிசின் திட்டமிடல் குழுொனது, ரரயர்ஸன் சமூகத்துடன் இரணந்து  

முதல் கட்ட சமூக ஆதைாசரனகரள முடித்துெிட்டது, இப்தபாது ப்ராம்ப்ட்டன், பீல் மற்றும் பிற 

பிராந்தியங்களில் சமூக பங்குதாரர்கரள ஈடுபடுத்துெதற்கான ஒரு ெலுொன திட்டத்திற்கு அதன் 

கெனத்ரத திருப்பெிருக்கிறது.  சமூக அரமப்புகள், சுகாதாரப் பராமாிப்பு ெணிகங்கள், மருத்துெர்கள் 

மற்றும் மருத்துெக் குழுக்களின் தரைெர்கரள ஈடுபடுத்துெததாடு, சமூகக் குழுக்களுடன் இரணந்து, 

இந்த மருத்துெப் பள்ளி மீதான அெர்களின் நம்பிக்ரகரயயும் எதிர்பார்ப்புகரளயும் 

புாிந்துவகாள்ெதற்கும், அந்தக் கருத்ரத திட்டமிடுதலுடன் இரணப்பதற்கும் இந்த ஆதைாசரனகள் 

உதவும். 

ரரயர்ஸன் ஸ்கூல் ஆஃப் வமடிசின் முன்வமாழிவு பற்றிய தமலும் தகெல்களுக்கு ெருரக 

புாியவும்:: https://www.ryerson.ca/brampton/school-of-medicine/  
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ரரயர்ஸன் பல்கரைக்கழகம் பற்றி 

புதுரம பரடத்தல், வதாழில்பாரத சார்ந்த கல்ெிபுகட்டல் ஆகியற்றில் கனடா நாட்டில் முன்னணி ெகிப்பது ரரயர்ஸன் 

பல்கரைக்கழகம் ஆகும்.  கைாச்சார ாீதியாக பரந்துெிாிந்த மற்றும் அரனெரரயும் உள்ளடக்கிய இந்தப் நகர்ப்புற 

பல்கரைக்கழகமானது, 46,000 க்கும் தமைான எண்ணிக்ரகயிைான  மாணெர்களுக்கு இல்ைமாகும்; இதில், முதுகரைப் பட்டம் 

மற்றும் ஆராய்ச்சிப் பட்டம் வபறுெதற்காக படிக்கின்ற 2,900 மாணெர்கள், 3,900 கல்லூாி/பல்கரைக்கழக ஆசிாியர்கள் 

அடங்குெர்; தமலும் உைகம் முழுக்கவுமாக 200,000  முன்னாள் மாணெர்களும் அடங்குெர். தமலும் தகெல்களுக்கு ெருரக 

தரவும்: ryerson.ca. 

 

கனடா நாட்டில் மிக ெிரரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கரளயும் 75,000 

ெணிக அரமப்புக்கரளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வபாதுமக்கரள மனத்தில் ரெத்தத 

வசய்கின்தறாம். பைதரப்பட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு தசர்க்கின்றனர், முதலீட்ரட நாங்கள் ஈர்க்கிதறாம், 

வதாழில்நுட்பாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுரமப் பரடத்தலில் முன்னணி ெகிப்பதற்கான பயணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிதறாம். பாதுகாப்பான, நிரைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆதராக்கியமிக்க ஒரு நகரரக் 

கட்டரமப்பதற்கான ெளர்ச்சிப்பாரதயில் நாங்கள் பங்கு ெகிக்கிதறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இரணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

ஊடக வதாடர்பு 
வஜஸ்ஸிக்கா லீச் 

வபாதுமக்கள் நல்லுறவு & தகெல் பாிமாற்ற சிறப்பியைாளர் 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2Fbrampton%2Fschool-of-medicine%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637612865550239618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kyafSbNceNbbQo6m19IW7VU6b%2BKs7MIaclr%2FLZ8q1TI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ryerson.ca%2F&data=04%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637612865550239618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1eE53Cfp65Wk4Jnh%2Fn0FxI9efJXAFQ4swR%2FfxPf5mrw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0


 

 

 
ரரயர்ஸன் பல்கரைக்காகம் 

jleach@ryerson.ca 

416.704.2166 

 

 

தமானிக்கா துக்கல் 

ஒருங்கிரணப்பாளர், ஊடகம் & சமுதாய ஈடுபாடு 

யுக்திாீதியான தகெல்வதாடர்பு 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

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