
 

 

 

 برائے فوری اجراء

 سٹی آف برامپٹن اور ریئرسن یونیورسٹی  کے درمیان انوویشن زون کا تاریخی معائدہ معائدہ طے پا گیا۔

ڈأون ٹأون برامپٹن میں ریئرسن انوویشن زون کے قیام کے لیے سٹی آف برامپٹن اور ریئرسن یونیورسٹی  – (2020جنوری  7برامپٹن، آن )
 کے درمیان معائدہ طے پا گیا ہے، جو سٹی کی بعد از ثانوی تعلیم کے لیے ایک بڑا سنگ میل ہے۔

کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے اور  زون نیٹ ورکیم شدہ رائیرسن کی زیرقیادت برامپٹن انوویشن زون کو ریئرسن یونیورسٹی کے عالمی تسل
ان جگہوں کو ایسے تیار کیا گیا ہے کہ لوگ کو یہاں نئے خیاالت النے، نئے پراجیکٹس کا آغاز کرنے اور  اس سے مربوط کیا گیا ہے۔

اسٹارٹ اپس کو ابتدائی مرحلوں میں موجود کمپنیوں سے شاندار کاروباروں میں تبدیل ہونے میں مدد دینے کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ نئے 
کی انووینشن زون کا مقصد برامپٹن میں کم اخراجات کے ساتھ زیادہ منافع والے کاروبار بنانا اور بڑی ممکنات کی حامل انٹرپرینیوئرل ٹیمز 

 ل اور معاونت ہے۔تشکی

 انوویشن زون:

 فکری رہنمائی اور ملکی اور عالمی منڈیوں تک رسائی فراہم کرے گا اور بہترین کارکردگی کی ساکھ بنائے گا۔ 

  نئے کاروبارں کو ترقی میں معاونت اور موجودہ صنعتوں: مثالً تخلیقی صنعتوں، ڈجیٹل ہاسپٹیلٹی، انٹیلیجینٹ ٹرانسپورٹیشن اور
 سے معاونت یافتہ طبی سروسز، میں جدت کو فروغ دے کر کاروباری انفرسٹرکچر کو توسیع دے گا۔ٹیکنالوجی 

  ویژن کی معاونت کرے گا 2040ایک سٹی آف آپرچیونٹیز کی تعمیر کر کے برامپٹن 

 مقامی قابل لوگوں کو ترقی فراہم کرے گا، راغب کرے گا اور برقرار رکھے گا 

  ذریعے کاروبار، تعلیم اور حکومت کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے بااثر لوگوں کا حصہ لینے والے شراکت داروں کے
 ایک نیٹ ورک بنائے گا اور فروغ دے گا

کے اوائل  2020برامپٹن جدے کے ایک طاقتور ماحاول کو ممکن بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر رہا ہے۔ انوویشن زون 
 ے انوویشن ڈسٹرکٹ میں ایک نیا اضافہ ہو گا، جس میں شامل ہیں:میں کھلے گا اور برامپٹن ک

 راجرز سائبرسکیور کیٹالسٹ 

 ورکنگ اسپیس(-برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر )آئڈیئیشن اینڈ کو 

 برامپٹن انوویشن زون )سٹارٹ اپ انکیوبیٹر(-ریئرسن 

 سٹی کے مسدتقبل کے سنٹر فار انوویشن کے لیے جگہ 

 رایک اسکیل اپ انکیوبیٹ 

 اقتباسات

"یہ برامپٹن کے لیے اور ریئرسن یونیورسٹی کے ساتھ ہماری مستقل شراکت داری کے لیے بہت ہی پرجوش لمحہ ہے۔ یہ انوویشن زون ہمیں 
ایک مکمل انوویشن ایکوسسٹم کی طرف مزید ایک قدم قریب لے جائے گا ،جو انٹرپرینیوئرز کو ان کے سفر کے ہر مرحلے پر معاونت 

گا۔ برامپٹن کے طلباء، انٹرپرینیوئرز اور مستقبل کی افرادی قوت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم تمام ممکن انتخابات فراہم کرے 
اور شراکت داریوں پر کام کرنے کے لیے پر عزم ہیں۔ ہم ریئرسن یونیورسٹی کے ساتھ ایک زبردست شراکت دار رکھتے ہیں اور ان کے 

 ے مشکور ہیں۔ ہم اسی طرح کے مزید کئی سالوں کے لیے پرامید ہیں۔"باہمی تعاون کے جذبے کے لی

 میئر پیٹرک برأون       -

"ہم اسٹارٹ اپس اور انکیوبیشن کے حوالے سے اپنے تجربات اور مہارتوں کو برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں النے کے لیے پر عزم 
خیاالت کو فروغ دینے ہیں اور میں اس وژن کے لیے سٹی آف برامپٹن کے عزم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ برامپٹن میں ریئرسن انوویشن زون 
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، اس کے عالوہ یہ انہیں جدید معیشت میں کو عالقے میں موجود مختلف تنظیموں کے ساتھ مربوط ہونے میں مدد دے گااور انٹرپرنیوئرز 
 کامیاب ہونے اور پھلنے پھولنے کے لیے ضروری تنقیدی سوچ اور مسائل حل کرنے کی مہارتوں سے بھی لیس کرے گا۔

 ریئرسن یونیورسٹیلچیمی، پریزیڈنٹ اور وائس چانسلر،   محمد        -
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ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے  کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور  650,000کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور  پر برامپٹن 

ختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی ا
اور  فیس بک، ٹوئٹرکرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  رکھتے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگرام
 

سے زیادہ  45,300یہ شہری، ثقافتی لحاظ سے متنوع اور مشمول یونیورسٹی میں  م کے لیے کینیڈا میں سر فہرست ہے۔ریئرسن یونیورسٹی جدید اور کریئر پر مبنی تعلی

سابق طلباء شامل ہیں۔ مزید معلومات  198,000فیکلٹی اور عملہ اور پوری دنیا میں تقریبًا  3,800ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے طلباء،  2,600طلباء کا گھر ہے جن میں 
 مالحظہ کریں۔ ryerson.caکے لیے 

 

 

 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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