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 اسسمنٹ ٹریننگ اور انوویشن سنٹر کا آغاز کر دیا گیا ہے
امتحانی مرکز کے طور پر منظوری دے دی گئی ہے، جو بین االقوامی طور پر منظور شدہ ٹریننگ  IAMسٹی آف برامپٹن کو 

 کورسز کی پیشکش کرتا ہے
 

کے سب سے پہلی ایِسٹ منیجمنٹ ٹریننگ اور انوویشن سنٹر کا رسمی کو سٹی آف برامپٹن نے کینیڈا  2017جون  7مورخہ  -برامپٹن، آن 
کی منظوری کے بعد، برامپٹن سٹی ہال اب ( IAM)آغاز کر دیا ہے۔ بین االقوامی طور پر تسلیم شدہ ادارے انسٹیٹیوٹ آف ایِسٹ منیجمنٹ 

IAM فیکیٹ کورسز ایِسٹ منیجمنٹ کی سائنس اور مشق میں کا ایک منظور شدہ تربیتی اور امتحانی مرکز ہو گا۔ پیش کیے جانے والے سرٹی
پیش رفت کا باعث بنیں گے، جو قومی سطح پر تمام میونسپیلٹیز کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کورس کی تفصیالت یہاں دستیاب ہیں 

 www.brampton.ca/CAM 

 
 444میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم، اونٹیریو کی  اونٹیریو کی میونسپیلٹیز میں ایک بہتر ایِسٹ منیجمنٹ پالننگ پر باضابطہ توجہ

پر عمل درآمد کی  نمنیجمنٹ پالنز کو تیار کرنے یا افیصد سے بھی کم میں موجود عملہ اندرونی طور پر ایِسٹ  5مینوسپیلٹیز میں سے 
کو اسپورٹ کرتا ہے، لٰہذا یہ پہال قدم نہ صرف اونٹیریو کی میونسپیلٹیز کو  فیڈرل انوویشن ایجنڈااہلیت رکھتا ہے۔ چونکہ سٹی آف برامپٹن 

بلکہ پورے کینیڈا کی میونسپیلٹیز کو ایِسٹ منیجمنٹ کے شعبے میں پیش قدمی کرنے اور مہارت کے حصول میں بھرپور معاونت فراہم 
 کرے گا۔ 

 
ٹریننگ سنٹر کے قیام کی وجہ سے نہ صرف سٹی آف برامپٹن کے عملہ کی ایِسٹ منیجمنٹ کی صالحیتوں میں برامٹن میں ایِسٹ منیجمنٹ 

 اضافہ ہو گا بلکہ اس کی وجہ سے ایِسٹ منیجمنٹ کے شعبے میں برامپٹن کو ایک قومی رہنماء کی حیثیت بھی حاصل ہو جائے گی۔
 

 :منیجمنٹ آفس کا کارپوریٹ ایِسٹسٹی آف برامپٹن 
میں سٹی آف برامپٹن نے کارپوریٹ ایِسٹ منیجمنٹ آفس کا قیام عمل میں الیا اور اس کے عالوہ ایک کارپوریٹ ایِسٹ منیجمنٹ پالن  2016

بلین کے اثاثے موجود ہیں۔  تمام اثاثہ جات سے استفادہ کیا جا رہا  5.1$سٹی کے پاس زمین کے عالوہ، تقریبًا   ۔گئی کو بھی رسمی شکل دی

کو محتاط طریقے سے منتظم کرنا ضروری ہے تاکہ انتہائی مناسب اخراجات کے ساتھ سروس کے مطلوبہ معیار کو برقرار  ہے اور ان
رکھا جا سکے۔ کارپوریٹ ایِسٹ منیجمنٹ پالن شہر کے انفراسٹرکچر اور دیگر اثاثہ جات کو مدبرانہ طریقے سے اور حکمت عملی کے 

 مہیا کرتا ہے۔   ساتھ منتظم کرنے کے لیے ایک فریم ورک
 

 :شہر کا کارپوریٹ ایِسٹ منیجمنٹ پالن درج ذیل کی وضاحت کرتا ہے

 پورے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے سروس کے درجہ کو مٔوثر اور کارگر طریقے سے بحال رکھا جائے؛ 

 بنیادی اثاثہ جات کو دائمی بنیادوں پر منتظم کرنے اور برقرار رکھنے پر خصوصی توجہ دی جائے؛ 

 ؛اثاثہ جات کے قلمدان کو ذمہ دار طریقے سے منتظم کرنا 

 فنڈنگ کی جائز ضروریات؛ اور 

 ۔یہ عزم کہ اثاثہ جات کو ضوابط کے تحت برقرار رکھا جائے گا 
 

 :اقتباسات
کی میونسپیلٹیز  اپنے ایِسٹ منیجمنٹ ٹریننگ اور انوویشن سنٹر کے آغاز سے، برامپٹن ایِسٹ منیجمنٹ کو اپنانے والی دنیا کی صف اّول" 

برامپٹن کے اس پہلے قدم پر خوشی  IAMکے امتحانی مرکز کے طور پر برامپٹن کو منظوری دے کر،  IAMمیں شامل ہو گیا ہے۔  
 ۔"محسوس کرتا ہے

 رڈز، صدر، انسٹیٹیوٹ آف ایِسٹ منیجمنٹمسٹر رچرڈ ایڈو -
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/eng/home


 

 

پوریٹ ایِسٹ منیجمنٹ پالن اس کی صرف ایک مثال ہے۔ شہر کی ایِسٹ ہمارا کار -ہم کچھ بڑا سوچ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں "

منیجمنٹ اکیڈمی کے آغاز سے، یہ شہر اپنے قائدانہ کردار میں مستقبل کے لیے ایک تیار شہر کی اپنی سوچ کے حوالے سے سنجیدگی کا 
عث بنے گی، جو قومی سطح پر تمام میونسپیلٹیز کے مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ اکیڈمی ایِسٹ منیجمنٹ کی سائنس اور مشق میں پیش رفت کا با

 “لیے انتہائی ضروری ہے۔ 

 ہیری شلینج، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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IAM انسٹیٹیوٹ آف ایِسٹ منیجمنٹ  :کے متعلق(IAM )کے ذمہ دار  ان لوگوں کے لیے ایک  پروفیشنل باڈی ہے جو مادی اثاثہ جات کے حصول، استعمال اور حفاظت

پوری دنیا میں موجود ان خصوصی پیشہ وارانہ ماہرین کے لیے ہے جو ایسٹ منیجمنٹ  IAMخاص طور پر سنجیدہ نوعیت کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے۔  -ہوتے ہیں 

، امریکہ، کینیڈا، مشرق وسطٰی اور جنوب کے حوالے سے اپنی سمجھ بوجھ اور علم میں اضافہ کے متمنی ہوتے ہیں۔ اس ادارے کا تعلق برطانیہ سے ہے اور یورپ
 مشرقی ایشیا میں کام کر رہا ہے اور چین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی امریکہ میں اس کے قابل بھروسہ شراکت دار ادارے موجود ہیں۔

 
کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

می کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
نے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہ

  www.brampton.caمزید جاننے کے لیے . فیس بُکاور  ٹویٹرشہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں فالو کریں 

 
 

 
 
 
 
 

 میڈیا کنٹیکٹ

 نتالی سٹوگڈل
 میڈیا کوآرڈینیٹر
  سٹی آف برامپٹن

905.874.3654   |natalie.stogdill@brampton.ca  

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton

