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 برامپٹن یونیورسٹی کی تجویز کے مطالبات پر پورا اترنے کے لیے تیار
 

 Ontario Ministry ofسکلز ڈیولپمنٹ )برامپٹن آن: آج برامپٹن سٹی ہال میں ایک اعالن میں، اونٹاریو منسٹری آف ایڈوانسڈ ایجوکیشن اینڈ 
Advanced Education and Skills Development( نے برامپٹن )Brampton کی شناخت سیکنڈری سے آگے کی ایک نئی )

 ہدفی مقام کے طور پر کی ہے۔ ایک تعلیمی سہولت گاہ کے لیے
 

 Blue Ribbonشہر کا بلیو ربن ایکسپلوریٹری پینل )( اور کونسلرز، بمعہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے Jeffreyمیئر جیفری )
Exploratory Panel)( منسٹر آف فنانس چارلز سوسا ،Minister of Finance Charles Sousa کی جانب سے کیے گئے اعالن )

( کے مقام Bramptonکے موقع پر موجود تھے۔ سب نے اس خبر اور ایک بڑھتے ہوئے اور اچھی طرح مربوط شہر کے طور پر برامپٹن )

کو مزید ٹھوس بنانے اور ایک ضرورت مند، نوجوان اور متنوع آبادی کو سیکنڈری سے آگے کی تعلیم کی زیادہ گنجائش فراہم کرنے میں مدد 

 دینے کے موقع کا خیر مقدم کیا۔
 

علہ جالنے کے لیے رقم، علم، ( نے کہا، "کامیاب شہر اپنی بڑھوتری اور ترقی کے اگلے باب کا شLinda Jeffreyمیئر لنڈا جیفری )

( میں ایک Bramptonکارپوریٹ کمیٹمنٹس اور جدت پسندی کو مالتے ہیں۔ صوبہ کی جانب سے آج کے اعالن کا مطلب ہے کے برامپٹن )

 کرے گا۔"ہونیورسٹی کیمپس ہو گا، جو جدت پسندی کو نشوونما دے گا اور آج اور مستقبل میں کامیاب رہنے کے لیے درکار مہارتیں فراہم 

 

 Blueمیں شہر کے بلیو ربن ایکسپلوریٹری پینل ) 2015( کو Ontario Premierسابقہ اونٹاریو پریمیئر ) (Bill Davis)بل ڈیوس

Ribbon Exploratory Panel کا سربراہ نامزد کیا گیا تھا۔ پینل اس وقت سے کام کر رہا، سیکنڈری سے آگے کی تعلیم کی سہولت گاہ )

 .Mr( کے مقام کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی کام جاری ہے۔ مسٹر ڈیوس )Bramptonت انتخاب کے طور پر برامپٹن )کے لیے ایک درس
Davis( آج اعالن سننے کے لیے سٹی ہال )City Hallمیں موجود تھے۔ ) 

 
( کے Bramptonلیے برامپٹن ) ( کا کہنا تھا، "ہم صوبہ کی جانب سے یہاں ایک نئی یونیورسٹی قائم کرنے کےMr. Davisمسٹر ڈیوس )

مضبوط کیس کی شناخت کرنے پر بہت خوش ہیں۔ ہم پراجیکٹ کے آگے بڑھنے کے ساتھ اپنے منصوبے اور انتخابات پیش کرنے کے لیے 

یں حاصل ( کے طالبعلموں کو سٹی، صوبہ اور کینیڈا کے مستقبل کے لیے اہم مہارتBramptonپر جوش ہیں اور ہم پراعتماد ہیں کہ برامپٹن )

 ( میں سیکنڈری سے آگے کی تعلیم کے لیے جدت پسند پروگرام ہوں گے۔"Bramptonکرنے میں مدد دینے کے لیے جلد ہی برامپٹن )

 
میں تجاویز کے لیے بالوا دے گی۔ اونٹاریو کی یونیورسٹیوں کی مقامی کمیونٹیوں، کاروباروں اور دیگر اداروں کے  2016حکومت جنوری 

 گاہ کے متعلق تجاویز تیار کرنے کے لیے حوصلہ افرائی کی جائے گی۔  ساتھ نئی سہولت
 

 –صوبہ کا منصوبہ سیکنڈری سے آگے کی تعلیم کی ایسی سہولت گاہیں بنانے کا ہے جو سائنس، ٹیکنالوجی، اینجنیئرنگ، فنون اور ریاضی 

پر مرکوز  –کی سٹیم کے طور پر گروہ بندی کی جاتی ہے ایسی مہارتیں جو موجودہ اور مستقبل کے آجروں کے لیے اہم ہوں اور اکثر ان 

 ہوں۔

 
 

 فوری حقائق:

 ( برامپٹنBrampton کینیڈا میں )بہترین شہروں میں سے ایک ایسا شہر ہے جس میں کسی  10ویں بڑی میونسپلٹی ہے اور  9

 یونیورسٹی کا بڑا کیمپس موجود نہیں ہے

  سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد کی تعلیم کی ایک نئی سہولت گاہ کے متعلق معاشی اثرات کے ایک مطالعہ سے اندازہ لگایا گیا کہ اس

 سے زیادہ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ 1500سے زیادہ نئی مالزمتیں اور موجودہ کاموں میں  1800کی تعمیر سے 

 ( برامپٹنBrampton میں )ہے۔ 35,400سال عمر کی آبادی میں متوقع اضافہ  24-18 کے درمیان 2021اور  2011 

 ( کینیڈین یونیورسٹیوں میں بین االقوامی طالبعلموں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے وفاقی حکومت کا ہدف برامپٹنBrampton کی )

ر مشرقی ایشیا کے فی صد تارکین وطن کی آبادی شامل ہے، جس سے جنوبی او 51شماریات کے ساتھ بہترین جوڑ ہے، جس میں 

 فیصد بنتے ہیں۔ 61ساتھ مضبوط تعلقات وابسطہ ہیں، جو کینیڈا کے موجودہ بین االقوامی طالبعلموں کی تعداد کے تقریبا 
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الگ الگ نسلی پس منظر کے  209اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں  (Bramptonکینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن ) متعلق: کے (Bramptonبرامپٹن )

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

میں افتتاح ہوا  2007جس کا  (Brampton Civic Hospitalٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 

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

 
 
 

 
 میڈیا رابطہ 

 (Natalie Stogdillنتالی سٹاگڈل )
 میڈیا رابطہ کار

City of Brampton 
natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 | 
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