
 

 

 
 

   برائے فوری اجراء 
 

  ہے  رہا  کام کر  ی( کے لیے بنیادBramptonUسٹی مستقبل میں برامپٹن یو ) 

اپنی تجویز کے کلیدی   معتبر یونیورسٹی النے کے لیے اور  ج، سٹی نے برامپٹن میں ایک مکملآ –  ( 2020جوالئی  24برامپٹن، آن )
 پیش کی۔  عناصر کی جھلک

کے منصوبے اور برامپٹن میں بعد از ثانوی تعلیم کے   ( (BramptonUپچھلے سال کے دوران، سٹی نے اپنی ذاتی یونیورسٹی، برامپٹن یو 
طور پر   لیے تجویز کیے جانے والے ایک نئے چست اور پرجدت ماڈل کے لیے معلومات فراہم کرنے کے لیے اہم فریقین اور بین االقوامی 

نامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس، کوئین کآف ا ہمبر، دی لندن اسکول ویلف ن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف گ  مثًلا ریئرس جانے مانے تعلیمی اداروں
 اور الگوما یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔   D2Lمیری یونیورسٹی آف لندن، 

پینشن پالیسی فریم  سکی میجر کپیسٹی ا پچھلے ہفتے اعًلن کیا جانے واال، اونٹاریو کے کالجز اور یونیورسٹیوں کے لیے صوبے کا تجدید شدہ
 اس قسم کی توسیع کا راستہ کھولتا ہے۔  ورک 

 کام جاری ہے: بھی میں جمع کروانے کے لیے ایک مکمل تجویز کی تیاری پر کے موسم اس سال خزاں  کے پاس صوبہ اونٹاریو 

  2040نون کے ذریعے ایک خودمختار سرکاری ادارے کے طور پر قائم شدہ، برامپٹن یونیورسٹی کا مقصد صوبہ اونٹاریو کے قا •
 کے قریب طلباء کے ساتھ ایک مکمل طور پر جامع سرکاری یونیورسٹی بننا ہے۔  30,000تک 

وزہ یونیورسٹی کی گورننس کمیٹی میں موجودہ تعلیمی شراکت دار، مقامی حکومت کے اراکین، کاروباری فریقین اور بنیادی  مج •
 اور ثانوی تعلیم کے شراکت دار شامل ہوں گے۔ 

تھ سٹی  پروگرام بڑھتے ہوئے کلیدی شعبہ جات پر مرکوز ہوں گے، بشمول ڈیجیٹل تبدیلی، جدت اور استحکامیت؛ اور ساتھ ہی سا •
کے ترجیحی معاشی شعبہ جات کے ساتھ مطابقت رکھیں گے، بشمول: جدید مینوفیکچرنگ، جدت اور ٹیکنالوجی، خوراک اور  

 ۔ تیاری اور صحت و زندگی کی سائنسمشروبات کی 

ساتھ اپنے طویل مدتی  بعد از ثانوی تعلیم کے موجودہ شراکت داروں بشمول ریئرسن یونیورسٹی، الگوما یونیورسٹی اور شیریڈن کالج کے 
تعلقات استوار رکھنے کے لیے سٹی پر عزم رہے گا۔ یہ ادارے برامپٹن میں سرمایہ کاری کرنا اور بڑھنا جاری ہیں اور نئے تعلیمی اور  

 معاشی مواقع پیدا کرتے ہیں۔

( کی ساالنہ  AMOف اونٹاریو )لٹیز آی اگست تک، میئر پیٹرک برأون، کونسلر اور سٹی کے حکام ایسوسیئیشن آف مینوسپ  19سے  17
کے لیے فنڈنگ اور   (BramptonU)  کانفرنس میں ورچوئل طور پر شرکت کریں گے۔ کونسل شہر میں کلیدی پراجیکٹس، مثًلا برامپٹن یو

 اضافی تعاون کی حمایت کرنا جاری رکھے گی۔ 

 مًلحظہ فرمائیں۔ www.bramptonu.caکے حوالے سے مزید تفصیًلت کے لیے ( BramptonU)برامپٹن یو 

 اقتباسات 

جس نے    – ہے اور وہ دنیا، جس میں ہم رہتے تھے، مکمل طور پر بدل چکی  مارکیٹکی  مًلزمتوں"پچھلے کچھ مہینوں کے دوران،  
دیا ہے۔ کینیڈا کے سب سے بڑے اور تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے   فروغمستقبل کے لیے ضروری مہارتوں کے حوالے سے گفتگو کو 

شہروں میں سے ایک کے طور پر، یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ برامپٹن کے پاس اپنے مستقبل کے قابل لوگوں کو ترقی دینے میں  
ا اس مشکل وقت میں، ہماری معیشت کی لچک اور کامیابی کا ایک   موجود  لیے ایک خودمختار یونیورسٹی مدد دینے کے  ہو، جو، خصوصا

کلیدی حصہ ہیں۔ میں صوبے کی جانب سے بعد از ثانوی تعلیم کے بدلتے ہوئے اور اہم کردار کو پہچانے جانے کو سراہتا ہوں اور اس  
 اپنی مستقبل کی افرادی قوت میں کیسے بہترین سرمایہ کاری کرنی ہے۔"  نے  ید ہوں کہ ہمحوالے سے مزید بات چیت کے لیے پر ام

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -
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  کیسے بدل رہے ہیں۔ ہماری برامپٹن یو اور تعلیم، دونوں کے روایتی ماڈلہم موجودہ طور پر براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ کام "
(BramptonU )   کی تجویز تعلیم فراہم کرنے کے ایک نئے، پر جدت اور قابل استطاعت طریقے پر مبنی ہے، جو بدلتے ہوئے منظر کے

ے ایک کلیدی حصے  بڑھنے اور انہیں ہماری بڑھتی ہوئی معیشت ک آگے مطابق ہے۔ یہ برامپٹن کا اپنا تیار کردہ حل ہمارے قابل لوگوں کو 
   کے طور پر یہاں رکھنے میں مدد دے گا۔" 

 ، سٹی آف برامپٹن5اور  1رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز  -

 یونیورسٹی لچکدار  زیادہ رہائشی %82 کے برامپٹن اور  ہیں چاہتے یونیورسٹی برامپٹن ایک  رہائشی  %83"ہم جانتے ہیں کہ برامپٹن کے 
سنا ہے کہ وہ افرادی قوت کے لیے تیار ہونے کے    کے خیاالت کو غور سےہیں۔ ہم نے اس حوالے سے اپنے نوجوانوں  چاہتے  پروگرام

لیے کس قسم کی تعلیم اور تجربات کی تًلش میں ہیں۔ ان سے سنے جانے والے کلیدی خیاالت کو مدنظر رکھ کر اور بین االقوامی طور پر  
کر کام کرنے کے بعد، مجھے اعتماد ہے کہ ہم نے ایک جدید حل تًلش کر لیا ہے، جو حقیقی   تسلیم شدہ تعلیمی اداروں کے ساتھ مل 

 ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو مستقبل میں کامیابی کے لیے تیار کرے گا۔" 

 ، سٹی آف برامپٹن10اور  9ہرکرات سنگھ، سٹی کونسلر، وارڈز  -

"برامپٹن کے نوجوان اور بڑھتے ہوئے قابل لوگ ہمارے شہر اور عًلقے کی معاشی بڑھوتری اور مسابقتی پن کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ سٹی  
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مقامی کاروباروں، تعلیمی شراکت داروں، کمیونٹی کے اہم فریقین اور دیگر حکومتی درجات کے ساتھ کام  

کے لیے ہمارا منصوبہ ہمارے آجروں اور افرادی قوت کی موجودہ ضروریات   ( BramptonU) ہے کہ برامپٹن یوکھے ہوئے رکرنا جاری 
   اور مستقبل کے مواقع کے لیے موزوں ہو۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -
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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

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
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال 
 کمیونٹی انگیجمنٹ کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

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