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 بنیادیں تشکیل دے رہا ہےسٹی اپنی یونیورسٹی کے حصول کے لیے 
 

اور درست شراکت دار حاصل کرنے کے لیے بنیادیں ڈالنے  فیصلہ سازیکے لیے درست  کے حصولبرامپٹن، آن: برامپٹن میں یونیورسٹی 

 پیش رفت کی ہے۔سٹی نے پچھلے چند ہفتوں کے دوران خاصی   کے حوالے سے

 

کو یونیورسٹی کے کام کے منصوبے کے متعلق  (Economic Development Committee) لپمنٹ کمیٹییکنامک ڈیوبدھ کو، عملے نے ا

 تازہ ترین معلومات فراہم کیں۔

 

، جو ان کمیونٹیوں نے یونیورسٹی مالقاتیں کی ہیںکو سمجھنے کے لیے کئی میونسپلٹیوں کے نمائندگان سے  تجرباتان  نے عملہ شہر کے

تھے۔ برامپٹن کے ان اہم اداروں کو ایک نئی یونیورسٹی کے ساتھ مربوط کرنے کے  حاصل کیے کرنے کے دورانکے اپنے کیمپس قائم 

 Sheridan)اور شریڈن کالج  (Algoma University) ایلگوما یونیورسٹیکے دوران ہفتوں  چند آنے والےلیے تحقیق کے  پرطریقوں 

College )کے ساتھ مالقاتیں طے شدہ ہیں۔  

 

پہر گزاری، جس میں  ول چیئرمین، نے سٹی ہال میں ایک د، پریمیئرز ہائی اسکلڈ ورک فورس ایکسپرٹ پین(Sean Conway) کونوے شین

دیگر وفاقی اور صوبائی حکومتی اس ضمن میں انہوں نے شہر کو صوبے کی توقعات اور اہداف کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد فراہم کی۔ 

  جاری ہیں۔ بھی نمائندوں کے ساتھ رابطے

 

جاری رکھا ہوا ہے؛ جنہوں  مالقاتوں کا یہ عمل ابھیور چکا ہے ا قاتیں کرن کے کلیدی کاروباروں کے ساتھ ماللپمنٹ سٹاف برامپٹیکنالک ڈیوا

نے نئی یونیورسٹی اور کاروباری کمیونٹی کے لیے یونیورسٹی کی قدر بڑھانے کے لیے مستقبل کی شراکت داریوں کو تالش کرنے کے 

 ہے۔ ن کے جوش و خروش کے بارے میں سنامتعلق ا

 

نے کہا "ہمارے شہر کی مستقبل کی ترقی کے لیے یونیورسٹی کا درست شراکت دار اہم ہے۔"  انہوں نے  (Linda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری

مزید کہا "کونسل یونیورسٹی کے لیے درست شراکت دار کی شناخت کرنے اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے ہمارے ہدف پر متفق ہے، 

ے لیے برامپٹن کے موجودہ پوسٹ سیکنڈری اداروں، ہماری مقامی جس سے ہمارے مستقبل کے طلباء کی ضروریات کو پورا کرنے ک

 کاروباری کمیونٹی اور رہائشیوں کی طاقتوں میں اضافہ ہو گا۔"

 

سٹی کا کام کا منصوبہ تین بنیادی اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ مقامی کاروباروں اور برامپٹن کے پوسٹ سیکنڈری اداروں سے رابطے، عملہ 

قاتیں عملہ صوبائی اور وفاقی حکومتی نمائندوں سے بھی مالسے مربوط کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔  یی یونیورسٹموجودہ تعلقات کو نئ

یونیورسٹی کا ایک شراکت دار حاصل اور حکومتی توقعات اور اہداف کو واضح کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ  میںرہا ہے، جس  کر

  نڈری اداروں کے ساتھ اضافہ شدہ مباحثے ترتیب دے رہا ہے۔سٹی کئی ذرائع سے پوسٹ سیککرنے کے لیے 

 

میں تجاویز کے لیے بالوا دیا جانا متوقع ہے۔ اونٹاریو کی یونیورسٹیوں کی مقامی کمیونٹیوں،  2017حکومت کی جانب سے جنوری 

 ہ افرائی کی جائے گی۔کاروباروں اور دیگر اداروں کے ساتھ نئی سہولت گاہ کے متعلق تجاویز تیار کرنے کے لیے حوصل

 

 –نے کا ہے جو سائنس، ٹیکنالوجی، انجنیئرنگ، فنون اور ریاضی کا منصوبہ سیکنڈری سے آگے کی تعلیم کی ایسی سہولت گاہیں بنا ےصوب

بندی  کے طور پر گروہ( STEAM)اور اکثر ان کی سٹیم  کردار ادا کر سکیںیسی مہارتیں جو موجودہ اور مستقبل کے آجروں کے لیے اہم ج

 پر مرکوز ہوں۔ –کی جاتی ہے 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 فوری حقائق:

  راغب بین االقوامی طلباء کو  ،تنوع کی وجہ سے، برامپٹن کے پاس کینیڈا کی کسی بھی دوسری کمیونٹی کی نسبت مضبوطاپنے 

 ہے۔موجود امکان زیادہ کرنے کا 

  شعبہ ہیومن ہیلتھ اور سائنسز، انوویشن اور ٹیکنالوجی اور ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ سٹی کے مضبوط اور بڑھتے ہوئے ہدفی معاشی

 ہیں۔ ہم آہنگصوبے کے اہداف کے ساتھ  ،جو مستقبل کی افرادی قوت بنانے کے –ہیں  جات

  سال کی عمر سے کم ہیں۔ 24فیصد سے زیادہ  50برامپٹن میں آنے والے نئے تارکین وطن میں سے 

  سے زیادہ طالبعلم یونیورسٹیوں میں قبول کیے جائیں  5,000تک ہر سال برامپٹن کے  2041سے لے کر  2021اندازوں کے مطابق

 گے۔
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الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ رہائش  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  ( کے متعلق:Bramptonکچھ برامپٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalامپٹن سوک ہاسپٹل )کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ بر

مزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemہیلتھ سسٹم )

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 

 

 

 

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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