
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 
 سٹی نے اپنے انقالبی سینٹر فار انوویشن کے لیے آرکیٹیکٹ کے طور پر ڈائمنڈ شمٹ 

 کو منتخب کر لیا ہے 

ڈأون ٹأون برامپٹن کو  ( کے لیے آرکیٹیکٹ کے انتخاب کے ساتھ، سٹی CFIاپنے سنٹر فار انوویشن ) –  ( 2021جوالئی  27برامپٹن، آن )
 حیات نو بخشنے اور معاشی توانائیوں کو سامنے النے کے اپنے کام کو جاری رکھ رہا ہے۔ 

، کو دیا ہے، جو پوری دنیا میں ثقافتی، تعلیمی اور شہری جگہوں ڈائمنڈ شمٹکے ڈیزائن کا پراجیکٹ کینیڈیئن آرکیٹیکٹس،  CFIسٹی نے 
اجیکٹس میں سینٹ آف کینیڈا کی عمارت؛ ویکوور میں ایملی کے لیے پرجدت ڈیزائن فراہم کرتے ہیں۔ ڈائمنڈ شمٹ کے بہترین جانے والے پر

تھیٹر، روس؛ اوٹاوا میں نیشنل آرٹس سنٹر؛ ٹورانٹو کا فور سیزنز  IIکارر یونیورسٹی آف آرٹ اینڈ ڈیزائن؛ سینٹ پیٹرزبرگ میں میرنسکی 
یونیورسٹی کا لیزارڈس ہال اور برامپٹن کا اپنا پیل  سنٹر فار دی پرفارمنگ آرٹس اور دی گلوب اور میل سنٹر؛ واٹر لُو میں ولفرڈ لوریئر 

(  OPL-LACمیموریئل سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنیس شامل ہیں۔ ڈائمنڈ شمٹ اوٹاوا پبلک الئبریری اور الئبریری اینڈ آرکائیوز کینیڈا ) 
 کی مشترکہ سہولت گاہ کا ڈیزائن بھی بنا رہے ہیں۔

سباق اور تخلیقی جگہ سازی سے ترغیب شدہ ڈیزائنز پر توجہ اور بامقصد طور پر بنی ہوئی، انتہائی قابل  شہری کمیونٹی، تاریخی سیاق و 
ری  استحکام والی کم کاربن اور کم توانائی والی عمارتوں کے عزم کے ساتھ، ڈائمنڈ شمٹ ڈأون ٹأون برامپٹن میں ایک انقالبی آئیکن کی تیا

 کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ 

CFI پٹن کی ڈأون ٹأون کور میں مرکزی طور پر واقع ہو گا اور حال اور مستقبل میں بعد از ثانوی تعلیم کے اداروں، مثالا الگوما  برام
یونیورسٹی، ریئرسن یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف گوئیلف ہمبر، کی شہر میں موجودگی میں معاونت فراہم کرے گا۔ یہ بعد از ثانوی تعلیم 

امی کاروباروں اور اسٹارٹ اپس کے ساتھ مربوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا اور برامپٹن کی افرادی قوت کو  کے اداروں کو مق
سٹی کے ڈأون ٹأون کے مرکز میں اہم تحریک فراہم کرے گا اور   CFIمستقبل کی بامہارت نوکریوں کے ساتھ جوڑنے میں مدد دے گا۔ 

 اور اس کی تمام سڑکوں اور شہری ڈیزائن میں ایک مثبت اور پرتعامل صارف تجربہ فراہم کرے گا۔ سہولت گاہ کا ڈیزائن عمارت کے اندر

برامپٹن کے بڑھتے ہوئے انوویشن ڈسٹرکٹ کے حصے کے طور پر، سنٹر فار انوویشن ایک اشتراکہ جگہ ہو گا، جس میں ایک نئی سنٹرل  
پیشکشوں اور آڈیو ریکارڈنگ، کئی صالحیتوں کے لیے معاون ٹیکنالوجیاں اور  الئبریری شامل ہو گی، جو ڈیجیٹل تخلیق اور پروگرامنگ، 

ثقافتی دنوں کی پیشکش کرے گی۔ الئبریری رہائشیوں اور کمیونٹی شراکت داروں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے دفاتر کی لچکدار جگہیں  
 فراہم کرے گی۔ 

CFI  ونے یا نکلنے والے ریل کے مسافروں کے لیے ایک گیٹ وے اور سنگ میل ہو گا۔  ڈأون ٹأون برامپٹن گو اسٹیشن سے سٹی میں داخل ہ
ی  یہ برامپٹن کے تمام رہائشیوں اور ساتھ ہی ساتھ یونیورسٹی کے طلباء کو خدمات کو فراہم کرے گا اور ایلیمنٹری، ثانوی اور بعد از ثانو

کمیونٹی اور صنعت کے ساتھ ایک اشتراکی ماحول، جو تجرباتی تعلیم کے طلباء کو ایک دوسرے اور ساتھ ہی ساتھ، رہائشیوں، کاروباری 
 کو فروغ دیتا ہو، میں رہ کر تعامل کرنے، جدت النے اور مل کر کام کرنے کے مواقع فراہم کرے گا 

  میں متوقع ہے۔   2023تعمیر کا آغاز 

مپٹن کے مرکز میں ترقیاتی کاموں کو حیات نو بخشنے اور  کے دوران، سٹی نے ڈأون ٹأون میں سرمایہ کاری النے اور برا 19-پورے کوِوڈ
بہتر بنانے کے لیے اپنا کام جاری رکھا ہے۔ کونسل کے اس دور کی ترجیحات پر کام کرتے ہوئے، موجودہ طور پر زیر عمل انقالبی  

پٹن کے منفرد مقام کو مضبوط بنانے میں اقدامات مکمل کمیونٹیاں بنانے، معاشی توانائیوں کو سامنے النے اور انوویشن کوریڈور میں برام
 مدد دیں گے۔ 

CFI  ،کے متعلق مزید جاننے کے لیےwww.brampton.ca  مالحظہ کریں 

 فوری حقائق: 
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میں، سٹی نے برامپٹن میں بعد از ثانوی تعلیم کے مواقع کو بڑھانے کے صوبائی اعالن کو خوش آمدید کہا، بشمول   2021مارچ  •
 ریئرسن یونیورسٹی میں ایک طبی ادارہ۔ 

جوالئی کو اپنی میٹنگ کے دوران، کونسل نے مستقبل میں ایک برامپٹن اسکول آف میڈیسن کے لیے فنڈ فراہم کرنے میں مدد   7 •
 ملین کی منصوبہ بندی گرانٹ منظور کی۔  1ریئرسن یونیورسٹی کے لیے $ کے لیے 

ہمبر نے اپنے تعلیمی ادارے کو سنٹر فار انوویشن کے ایک بڑے حصے  -کو، سٹی اور یونیورسٹی آف گوئیلف  2021جون  16 •
  کے طور پر برامپٹن میں منتقل کرنے کے اپنے ارادے کی تصدیق کی۔

مرکز میں جدت اور انٹرپرینیوئرشپ کا ایک ماحول بنا رہا ہے۔ انوویشن ڈسٹرکٹ پورے عالقے میں   سٹی ڈأون ٹأون برامپٹن کے •
اسٹارٹ اپس اور ساتھ ہی ساتھ بین االقوامی نوواردین کو معاونت فراہم کرنے، جس میں ہر مرحلے پر موجود کمپنیوں، بشمول  

ور بڑے کاروباری ادارے، کے لیے وسائل موجود ہوں، کے  اسٹارٹ اپ، اسکیل اپ، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار ا 
ملین سے زائد رقم کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جو   21ہدف کے ساتھ پرجدت ٹیلنٹ پیدا کرے گا۔ انوویشن ڈسٹرکٹ میں $

 ہماری اکنامک ریکوری اسٹریٹجی کا ایک کلیدی حصہ ہے۔ 

 اقتباسات 

ں ہے اور ہمارا سنٹر فار انوویشن ہمارے شہر کو تعلیم اور جدت کے ایک بڑے مرکز میں تبدیل "برامپٹن ایک پرجوش تبدیلی کے درمیان می 
کے انتخاب کے ساتھ، ہم ڈأون ٹأون   –کینیڈا کی ایک اعٰلی فرم  –کرنے میں مدد دینے میں ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ڈائمنڈ شمٹ 

ے رہائشیوں کو یہیں اپنے گھر میں اعٰلی معیاری تعلیم اور مہارتوں کے مواقع فراہم  برامپٹن کی معاشی توانائیوں کو سامنے النے اور اپن 
 کرنے کے ایک قدم مزید قریب آ گئے ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ویشن اس عالقے  "ہمارے انوویشن ڈسٹرکٹ کی مسلسل تیاری ہماری اکنامک ریکوری اسٹریٹجی میں ایک کلیدی عمل ہے اور سنٹر فار انو
میں مستقبل کی بڑھوتری کو شروع کرنے اور ہماری بحالی میں مدد دینے میں کلیدی ہو گا۔ میں پرجوش ہوں کہ سٹی نے ایک آرکیٹیکٹ  

 منتخب کر لیا ہے اور سنٹر فار انوویشن کی وجہ سے ہمارے ڈأون ٹأون میں آنے والے فوائد کو دیکھنے کے لیے پرامید ہوں۔" 

 ؛ چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن4اور  3ڈیروس، ریجنل کونسلر وارڈز مارٹن می  -

"سٹی ہمارے ڈأون ٹأون کو حیات نو بخشنے اور مکمل کمیونٹیاں بنانے، جہاں ہمارے رہائشی رہ، سیکھ، کام کر اور کھیل سکیں، کے لیے  
ر پر ڈائمنڈ اینڈ شمٹ آرکیٹیکٹس آئی این سی کے انتخاب کے اس  وقف ہے۔ ہمارے انقالبی سنٹر فار انوویشن کے لیے آرکیٹیکٹ کے طو

 اعالن کے ساتھ، ہم ایک مضبوط تر اور زیادہ با اثر برامپٹن کے لیے کام کر رہے ہیں۔"

 ؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  -

ارے ڈأون ٹأون کی توانائیوں کو سامنے النے کے لیے وقف ہے اور طلباء اور کاورباروں کی ترقی کے  "سٹی آف برامپٹن میں ہماری ٹیم ہم
لیے ایک ماحول کی تعمیر جاری رکھ رہی ہے۔کینیڈا کے انوویشن کوریڈور میں ہمارے بہترین مقام کے ساتھ، سٹی اپنی پوری کمیونٹی کو  

ہم سنٹر فار     جدت کے ایک مرکز میں بدلنے کے لیے رہنماء کردار ادا کر رہا ہے۔ فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے شہر کو تعلیم اور 
 انوویشن پراجیکٹ کو آگے بڑھتا دیکھنے اور اپنے رہائشیوں کے لیے نتائج حاصل کرنا جاری رکھنے کے لیے پرامید ہیں۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

سنٹر فار انوویشن، جو شہری نظریے کے لیے ایک غیر معمولی قدم ہے، کے ڈیزائن پر سٹی آف برامپٹن کے ساتھ "ڈائمنڈ شمٹ کے لیے  
 اشتراک میں کام کرنا اعزاز کی بات ہے۔" 

 ڈان شمٹ، پرنسپل، ڈائمنڈ شمٹ  -

چک اور استحکام کا راستہ نقش  سنٹر فار انوویشن ہماری ٹیم کے لیے جدت، ل   "ہم اس انقالبی پراجیکٹ کا حصہ بننے پر پرجوش ہیں۔
 کرنے کا ایک غیر معمولی موقع ہے۔" 

 مائیک سزابو، پرنسپل، ڈائمنڈ شمٹ -
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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۔
تے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کر

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹردوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ 

 
 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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