
 

 

 
 

                      برائے فوری اجراء 
  

 سٹی آف برامپٹن کی جانب سے ریئرسن یونیورسٹی کو
 کے لیے مالی امداد دینے کی منظوری  سنسکول آف میڈی

  ملین کی رقم ریئرسن سکول آف میڈیسن کے قیام میں مددگار ثابت ہو گی 1سٹی کی جانب سے $

  

ملین کی پالننگ گرانٹ کی   1آج، برامپٹن سٹی کونسل نے شہر میں سکول آف میڈیسن کے قیام کے لیے $ -( 2021جوالئی  7برامپٹن، آن )
ورسٹی کے صدر محمد الکیمی نے ایک پریزینٹیشن بھی  ادائیگی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ مالی اعانت کے فیصلے کے بعد ریئرسن یونی 

 دی، جسے اونٹیریو حکومت کو پیش کی جانے والی باضابطہ سرکاری پروپوزل کی حمایت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

کے اعالن کے   کی مالی اعانت  1اس سال کے اوائل میں صوبہ اونٹیریو کی جانب سے $ سٹی آف برامپٹن کی جانب سے یہ مالی اعانت 
مطابق ہے، جسے ریئرسن سکول آف میڈیسن کے قیام میں مدد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس پروپوزل میں صحت کی تعلیم کے لیے  

شت، مریضوں کی ضروریات کو بہتر طور پر پورا کرنے کے لیے  ریئرسن کے نقطہ نظر کی تفصیل موجود ہو گی، جس میں بنیادی نگہدا
ٹیکنالوجی کا وسیع تر استعمال، پیشہ وارانہ شعبہ جات کے مابین مشق اور ثقافتی طور پر حساس نوعیت کی نگہداشت کی فراہمی پر توجہ  

  مرکوز کی جائے گی۔

ی کو  شہر کے ساتھ اشتراک کرنے میں بھی مدد ملے گی، بشمول  اس مالی اعانت سے ممکنہ مقامات کی نشاندہی کے حوالے سے یونیورسٹ 
ماہ کی ٹائم الئن کے   24سے   18برامپٹن انویشن ڈسٹرکٹ میں مستقبل کے میڈیکل اسکول کے طور پر نشاندہی کرنا۔ پہلے سے اعالن کردہ 

  کی تیاری میں کامیاب رہی ہے۔  اندر اونٹیریو کے صوبے کو اپنی پروپوزل پیش کرنے کے حوالے سے یونیورسٹی اس پروپوزل 

ریئرسن یونیورسٹی کے پریزیڈینٹ اور وائس چانسلر محمد الکیمی نے کہا کہ "اونٹیریو میں نگہداشت صحت کی تعلیم کو پھیالنے میں 
ان کا    "برامپٹن کے ساتھ شراکت داری پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کی معاونت کے جذبے کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔

مزید کہنا تھا کہ "نیا میڈیکل اسکول نہ صرف برامپٹن میں نگہداشِت صحت کے نظام کو ڈرامائی طور پر فروغ دے گا، بلکہ اس سے  
ہمارے پورے صوبے میں صحت کی دیکھ بھال اور صحت سے متعلق دیگر شعبوں میں متنوع باصالحیت افراد کو اپنی جانب راغب کرنے  

 ھی فراہم کرے گا۔" کے لیے ایک بنیاد ب 

یعنی ایک ایسا نقطہ   -برامپٹن میں ایک سکول آف میڈیسن کا قیام اونٹاریو میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے ایک نیا نقطہ نظر پیش کرے گا  
نظر جو نگہداشت صحت کی خدمات کی فراہمی اور اس شعبے کے عملی مظاہرات کی بدلتی ہوئی ضروریات پر پورا اترنے کے حوالے  

یونیورسٹی کے کمیونٹی، تنوع اور وابستگی کے عزم کی عکاسی کرے گا۔ یہ نیا نقطہ نظر برامپٹن اور پورے صوبے میں صحت کے  سے 
نظام میں موجودہ خامیوں پر قابو پانے میں مفید ثابت ہو گا، جن میں عالمی وباء کے دوران تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ برامپٹن 

کے قیام کا مشترکہ نظریہ یونیورسٹی اور سٹی آف برامپٹن کے مابین موجودہ شراکت داری پر مبنی ہے، بشمول  میں سکول آف میڈیسن 
 سائبرسیکیٔور کیٹیالسٹ اور برامپٹن وینچرز زون کے۔ 

وریات کو پورا  برامپٹن کے میئر، پیٹرک برأون کا کہنا ہے کہ "ہم برامپٹن کی نوجوان، متنوع اور تیزی سے بڑھتی ہوئی کمیونٹی کی ضر 
کرنے کے لیے پوسٹ سیکنڈری مواقع میں توسیع کا خیرمقدم کرتے ہیں۔ سٹی کے لیے ریئرسن سکول آف میڈیسن میں سرمایہ کاری کرنے  

کی عالمی وباء نے صحت کی دیکھ بھال کی مساوی خدمات کی فراہمی کی ہماری   19-کا یہ موقع ایک اہم وقت پر آیا ہے، کیونکہ کووڈ 
و مزید تیز کردیا ہے۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ "برامپٹن میں ریئرسن سکول آف میڈیسن اس بات کو یقینی بنائے گا کہ صحت کی  ضروریات ک

دیکھ بھال کے شعبے سے وابستہ پیشہ وارانہ ماہرین کی اگلی نسل بیماریوں سے بچاؤ اور صحت کے فروغ جیسے پروگراموں؛ ہوم کیئر  
داشت کی سروسز کی تربیت ہمارے اپنے شہر میں ہی مقامی طور پر حاصل کر سکے۔  تاریخی طور پر،  اور ہسپتالوں کی فوری نگہ 

برامپٹن کو نگہداشت صحت کی خدمات کے شعبے کے لیے مالی اعانت کا مناسب حصہ نہیں مال، جس کے نتیجے میں ہسپتالوں میں زیادہ 
منے آئے ہیں۔ ریئرسن سکول آف میڈیسن میں سرمایہ کاری کی وجہ سے  بھیڑ اور غیر موزوں مقامات پر عالج جیسے مسائل ہمارے سا

 سٹی آف برامپٹن کو اس صورت حال پر خاطر خواہ حد تک قابو پانے میں مدد ملے گی۔" 
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 ریئرسن یونیورسٹی کے سکول آف میڈیسن کو درج ذیل پانچ ستونوں پر قائم کیا جائے گا: 

 اور صحت کے سماجی پہلؤوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنا اپنی کمیونٹی کے لیے بہترین پرائمری کیئر  •
 اپنی کمیونٹیز کو ثقافتی طور پر قابل احترام نگہداشت فراہم کرنا  •
 نگہداشت کے معیار کو بہتر بنانے اور مریضوں کی فالح و بہبود کے لیے اختراعیت اور ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا  •
النے کے لیے مستقبل کے معالجین کو نگہداشت صحت کے پیشہ وارانہ نیٹ ورکس کا  مریضوں کے عالج کے نتائج میں بہتری  •

  حصہ بننے کے لیے درکار صالحیتوں میں نکھار پیدا کے مواقع فراہم کرنا
ہمارے معاشرے میں معمر افراد کی تعداد میں اضافے کے ساتھ، عمر رسیدگی پر خصوصی توجہ دینا اور بزرگ افراد کو   •

  فراہم کرنامعاونت 

اور اب اپنی  کمیونٹی مشاورت کا پہال مرحلہ مکمل کر لیا ہے ریئرسن سکول آف میڈیسن کی پالننگ کمیٹی نے ریئرسن کمیونٹی کے ساتھ
یک ہولڈرز  توجہ ایک دوسرے شاندار منصوبے پر مرکوز کر رہی ہے جس میں برامپٹن، پیل اور دیگر عالقوں سے تعلق رکھنے والے اسٹ 

کو اس اہم معاملے سے وابستہ کیا جائے گا۔ اس مشاورتی عمل میں کمیونٹی تنظیموں، نگہداشت صحت سے تعلق رکھنے والے کاروباروں،  
معالجین اور کلینیکل گروپس کے رہنماؤں کے عالوہ کمیونٹی گروپوں سے بھی  رابطے کیے جائیں گے تاکہ مجوزہ اسکول کے حوالے  

ں اور توقعات کے بارے میں ان کی آراء حاصل کی جائے اور موصول شدہ فیڈبیک کو منصوبہ بندی کا حصہ بنایا جائے  سے ان کی امیدو
  گا۔

ریئرسن یونیورسٹی کے سکول آف میڈیسن کی پروپوزل کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے، مالحطہ  
 medicine/-of-https://www.ryerson.ca/brampton/school کریں:

 
-30- 

 ریئرسن یونیورسٹی کے بارے میں

سے زیادہ  46,000یورسٹی ریئرسن یونیورسٹی کینیڈا میں اختراعی اور کیریئر پر مرکوز تعلیم کے حوالے سے سرکردہ حیثیت کی حامل ہے۔ متنوع ثقافت کی حامل یہ یون
ہے جبکہ دنیا بھر میں موجود اس   3,800داد ہے اور فیکلٹی عملے کی تع 2,900طلباء کے علم کی پیاس بجھا رہی ہے جن میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے طلباء کی تعداد 

 ryerson.ca :سے بھی زیادہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 200,000کے فارغ التحصیل طلباء کی تعداد 

 
سے زائد کاروباروں کا گھر   75,000سے زائد لوگوں اور   700,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 

م ٹیکنالوجی اور ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہ ہے۔
ندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 میڈیا کنٹیکٹ
 

 جیسیکا ِلیچ
 پی آر اینڈ کمیونیکیشنز اسپیشلسٹ 

 ریئرسن یونیورسٹی 
jleach@ryerson.ca 

416.704.2166 
 
 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 برامپٹنسٹی آف 

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