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 بلیو ربن پینل نے اپنے اختیارات کے مطابق کارکردگی دکھائی 

 

، تمام موجود اراکین نے اتفاق کیا کہ ان کا فرض پورا ہو گیا۔ پینل کے کے دورانآخری میٹنگ  فروری کو بلیو ربن پینل کی 15برامپٹن، آن: 

 اراکین کو سٹی کے لیے اپنی سخت محنت اور کردار پر مبارکباد دی گئی۔ 

 

کے سامنے ایک رپورٹ الیا، جس میں سفارش کی گئی کہ بلیو ربن پینل کو تحلیل کر دیا  کونسلاس کے نتیجے میں، عملہ کل کمیٹی آف 

اور برامپٹن میں یونیورسٹی کی نئی سہولت گاہ النے کے قدم میں بلیو ربن پینل کے کردار کے لیے رسمی طور پر ان کا شکریہ ادا کیا  جائے

  جائے۔

 

میں  –نے کہا، "بلیو ربن پینل کے ہر رکن نے رضاکارانہ طور پر اس قدم کے لیے اپنے سینکڑوں گھنٹے خرچ کیے  (Jeffrey) میئر جیفری

"برامپٹن شہر میں ہر فرد ایک  ا چاہتی ہوں۔" انہوں نے مزید کہا کہذاتی طور پر ان کا شکریہ ادا کرن ادا کرنے پرکردار  مثبتعزم اور ان کے

چھی طرح مکمل کیے گئے کام کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے قرض دار ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارا پرعزم عملہ ان باصالحیت ا

 ضرورت کے مطابق مشورہ اور ماہرانہ خدمات حاصل کرنے کے لیے رابطہ جاری رکھے گا۔"افراد سے 

 

برامپٹن کے پوسٹ سیکنڈری انتخابات کے متعلق سفارشات اور برامپٹن میں ایک یونیورسٹی کیمپس کے حقیقت پر مبنی اور ایک قابل عمل 

بیوں میں یونیورسٹی کے لیے ایک بن پینل قائم کیا تھا۔ پینل کی کامیامیں بلیو ر 2015منصوبہ کار فراہم کرنے کے لیے میئر جیفری نے 

کنامک امپیکٹ اسٹیٹمنٹ، یونیورسٹیوں اور صوبے کے ساتھ بڑے پیمانے پر رابطے اور برامپٹن اور ملحقہ عالقوں میں کلیدی فریقین کے ا

 ساتھ بات چیت شامل ہیں۔ 

 

پر ہونے والی پیش رفت کے متعلق کمیٹی کو تازہ ترین معلومات  کام کے منصوبےعملے نے برامپٹن میں یونیورسٹی النے کے لیے سٹی کے 

سے آگاہ کیا۔ کونسل کے اراکین نے برامپٹن کی کاروباری کمیونٹی کی جانب سے دلچسپی اور جوش کے بارے میں بھی سنا، جیسا کہ پورے 

ں کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ عملہ یونیورسٹیوں کو برامپٹن میں یونیورسٹی کی سہولت گاہ النے کے لیے صوبے کو اپنی شہر میں کاروبارو

 درخواستیں دینے میں بھی معاونت فراہم کر رہا ہے۔

 

توجہ  پرمیزبانی یونیورسٹی کے لیے فریقین کو شامل کرنے کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ سٹی کے عملے نے برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کی 

میں  شکلاور ویڈیو کی  ُسنےسواالت  کےمرکوز کرنے کی گروہی نشستوں میں بھی شرکت کی۔ سٹی کے سوشل میڈیا چینلز نے رہائشیوں 

کے ساتھ مل کر نوجوانوں کو شامل  د شراکت داروں، بشمول اسکول بورڈدیے۔ پورے عالقے میں موجو اتچوٹی کے سواالت کے جواب

 عملی کی تیاری جاری ہے۔ کرنے کی حکمت

 

مارچ کو یونیورسٹیوں کے لیے برامپٹن میں اپنا وجود قائم کرنے کے لیے کال فار اکسپریشن آف انٹریسٹ کے لیے  6اگال کلیدی سنگ میل 

گاہ کے متعلق صوبے کی ڈیڈالئین ہے۔ اونٹاریو کی یونیورسٹیوں کی مقامی کمیونٹیوں، کاروباروں اور دیگر اداروں کے ساتھ نئی سہولت 

 تجاویز تیار کرنے کے لیے حوصلہ افرائی کی جاتی ہے۔

 

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

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

 ہوں۔

 

 

 فوری حقائق:

 2016  کی مردم شماری نے بتایا کہ ریجن آف پیل(Region of Peel ) فی صد سے زیادہ بڑھوتری برامپٹن میں  80میں آبادی کی

  ہوتی ہے

  ہےبرامپٹن کی آبادی کی بڑھوتری کی شرح صوبے کی اوسط شرح سے تین گنا زیادہ 

  فیصد سے زیادہ حالیہ درخواست دہندگان سٹیم سے متعلقہ پروگرام میں اندراج شدہ ہیں 60یونیورسٹیوں میں برامپٹن کے 
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وگ رہائش الگ الگ نسلی پس منظر کے ل 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 Hospitalکا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

پر  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ William Osler Health Systemہیلتھ سسٹم )

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 

 

 
 میڈیا کنٹیکٹ
 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 |  
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