
 

 

 
  برائے فوری اجراء 

          

 تحریک میں شامل ہو جائیں قیام کی ( کےBramptonUبرامپٹن یُو )

برامپٹن سٹی کونسل، 'برامپٹن یُو' کو متعارف کروانے کے لیے پرجوش ہے؛ یہ ایک تحریک ہے جو  – (2019دسمبر  6برامپٹن، آن )
برامپٹن کی اپنی مکمل طور پر تسلیم شدہ یونیورسٹی کے قیام کے لیے کام کرے گی۔ موجودہ شراکت داروں، اونٹیریو اور دنیا کی دیگر 

کرنے کے لیے سٹی اپنے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی ضروریات پوری کرنے کے یونیورسٹیوں کے شاندار تجربات کی بنیاد پر قائم 
   لیے ایک مکمل یونیورسٹی کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔

اس ضمن میں سٹی خودمختار کنسلٹینٹس کی خدمات سے بھی  استفادہ حاصل کر رہا ہے اور 'برامپٹن یُو' کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے 
پہلے مرحلے میں، سٹی آف برامپٹن درج ذیل ذرائع سے عوامی رائے  ر متعلقہ فریقین کی رائے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔عوام اور دیگ

 حاصل کرنے کا خواہشمند ہے:

 دسمبر 6ٹیلیفون سروے، آغاز 

  رہائشیوں کو کال کی جائے گی۔ 1,000ایک بے ترتیب طریقے سے 

 بجے تک 8 - 7دسمبر، رات  13ٹیلی ٹأون ہال، 

  رہائشیوں کو کال کی جائے گی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ضرور کال کی جائے، وہ  100,000ایک بے ترتیب طریقے سے
 پر سائن اپ کریں۔ www.BramptonU.ca براہ کرم

  پروجیکٹ کے قائدین کال پر موجود ہوں گے اور رہائشیوں کی فیڈبیک  'برامپٹن یو'میئر پیٹرک برأون، کونسل کے ممبران اور
 خود حاصل کریں گے اور ان کے سواالت کے جوابات بھی دیں گے۔

 اس پرجوش تحریک کے ایک حصے  کے طور پر، سٹی آف برامپٹن درج ذیل اقدامات اٹھا رہا ہے:

 ٹن یونیورسٹی اور طلباء کی ممکنہ رہائشوں کے لیے اینٹوں اور مسالے سے عمارتیں بنانے اور انہیں بحال رکھنے کے لیے برامپ
 شراکت داروں اور طریقہ کار کے بارے میں چھان بین کرنا

 برامپٹن یُو' کے قیام کے لیے صوبے کو قائل کرنے کی کوشش کرنا' 

  شہریوں کی رائے لینا تاکہ 'برامپٹن یُو' کے لیے ایسے پروگرام اور کورسز مرتب کیے مختلف اقسام کے اداروں، تنظیموں اور
 جائیں جو طلباء اور مستبقل کی معاشی ضروریات کو پورا کر سکیں

 لنکس

 برامپٹن یُو' کی ویب سائیٹ' 

 برامپٹن یُو' اکثر پوچھے جانے والے سواالت' 

 :بعد از ثانوی تعلیم کے حوالے سے برامپٹن اضافی آپشنز کی چھان بین کر رہا ہے میڈیا ریلیز 
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ہمارے ہر عمل کا مرکز  کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

ی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوج

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.BramptonU.ca&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8744387ca54c43629afb08d77a6185c5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637112432060254825&sdata=qinjqHa7PHDZ13Fmr1blgppeb4fvQovS+W23CsN5fhU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonu.ca/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8744387ca54c43629afb08d77a6185c5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637112432060254825&sdata=VirNpO1gRDx9DzKCA5GbJ1BVCXgzoClFHXZnZydBv1s=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.bramptonu.ca/frequently-asked-questions/&data=02|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8744387ca54c43629afb08d77a6185c5|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637112432060264813&sdata=uPJrb6k1eV+q1UFeYy1i7w7jnNxiALxaG1oQIMDtv8I=&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/651
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/651


 

 

یاب ہو۔ ہمارے ساتھ کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کام
 ید جانیں۔پر مز www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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