
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP   

 

Thành phố đặt nền móng cho BramptonU trong tương lai  

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày  24 tháng 7 năm 2020) – Hôm nay, Thành Phố đã công bố bản xem 
trước các yếu tố chiến lược quan trọng trong đề xuất mang lại một trường đại học toàn diện, được 
công nhận cho Brampton. 

Trong năm qua, Thành Phố đã hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan và các tổ chức giáo dục nổi 
tiếng quốc tế như Đại Học Ryerson, Đại Học Guelph-Humber, Trường Kinh Tế và Khoa Học Chính Trị 
Luân Đôn, Đại Học Queen Mary Luân Đôn, Đại Học D2L và Algoma để giúp thông báo kế hoạch về 
trường đại học của riêng mình, BramptonU, và một mô hình nhanh nhẹn và sáng tạo mới đang được 
đề xuất cho giáo dục sau trung học ở Brampton. 

Được công bố vào tuần trước, Chính Quyền đã cập nhật Khung Chính Sách Mở Rộng Năng Lực Chính 
cho các trường cao đẳng và đại học ở Ontario, mở ra cơ hội cho các loại hình mở rộng này. 

Thành phố Brampton đang chuẩn bị xây dựng một đề xuất toàn diện để nộp cho Chính Quyền Ontario 
vào cuối mùa thu này: 

• Được thành lập như một tổ chức cộng đồng tự quản theo Đạo Luật của Chính Quyền Ontario, 
Đại Học Brampton đặt mục tiêu trở thành một trường đại học công lập toàn diện với khoảng 
30.000 sinh viên vào năm 2040. 

• Ủy ban quản trị của trường đại học được đề xuất sẽ bao gồm các đối tác giáo dục hiện tại, các 
thành viên từ chính quyền địa phương, các bên liên quan kinh doanh và các đối tác giáo dục 
tiểu học đến trung học. 

• Trọng tâm của chương trình sẽ ưu tiên các lĩnh vực đang phát triển chính, bao gồm Chuyển 
Giao, Đổi Mới và Bền Vững Kỹ Thuật Số; cũng như phù hợp với các lĩnh vực kinh tế ưu tiên 
của Thành Phố, bao gồm: Sản Xuất, Đổi Mới và Công Nghệ Tiên Tiến, Chế Biến Thực Phẩm 
và Đồ Uống, và Khoa Học Sức Khỏe và Đời Sống. 

Thành Phố vẫn cam kết xây dựng mối quan hệ lâu dài với các đối tác sau trung học hiện tại, bao gồm 
Đại Học Ryerson, Đại Học Algoma và Đại Học Sheridan. Các tổ chức này tiếp tục đầu tư và phát triển 
tại Brampton, tạo ra các cơ hội mới về giáo dục và kinh tế. 

Từ ngày 17 đến 19 tháng 8, Thị Trưởng Patrick Brown, các Ủy Viên Hội Đồng và các quan chức Thành 
Phố sẽ tham gia trực tuyến Hội Nghị Thường Niên của Hiệp Hội Đô Thị Ontario (AMO). Hội Đồng sẽ 
tiếp tục ủng hộ tài trợ và tăng cường hợp tác trong các dự án quan trọng cho thành phố, chẳng hạn 
như dự án BramptonU. 

Để biết thêm chi tiết về dự án BramptonU, vui lòng truy cập www.bramptonu.ca. 
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Trích dẫn 

“Trong vài tháng qua, thị trường việc làm và thế giới mà chúng ta làm việc đã hoàn toàn thay đổi – mở 
rộng cuộc đối thoại xung quanh các bộ kỹ năng cần thiết nhất cho tương lai. Là một trong những thành 
phố lớn nhất và phát triển nhanh nhất ở Canada, điều quan trọng là Brampton có trường đại học độc 
lập của riêng mình để giúp thúc đẩy tài năng, một phần không thể thiếu trong quá trình phục hồi và 
thành công của nền kinh tế, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng này. Tôi đánh giá cao sự công nhận 
của Chính Quyền về sự phát triển và vai trò quan trọng của giáo dục sau trung học và mong muốn 
được thảo luận nhiều hơn về cách chúng ta có thể đầu tư tốt nhất vào lực lượng lao động trong tương 
lai của mình.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 

“Chúng ta đang chứng kiến sự chuyển mình của các mô hình công việc và giáo dục truyền thống. Đề 
xuất BramptonU của chúng tôi dựa trên một phương thức giáo dục mới, cải tiến và phải chăng phù 
hợp với bối cảnh thay đổi này. Giải pháp được tạo ra tại Brampton này sẽ giúp phát triển tài năng của 
chúng ta và giữ chân tài năng ở đây như một phần không thể thiếu trong nền kinh tế đang phát triển 
của chúng ta.” 

- Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Thành Phố Brampton 

“Chúng tôi biết rằng 83% cư dân Brampton muốn có một trường đại học tại Brampton và 82% cư dân 
Brampton muốn các chương trình đại học linh hoạt hơn. Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của thanh thiếu 
niên về các loại hình học tập và trải nghiệm mà họ đang tìm kiếm để chuẩn bị cho việc tham gia vào 
lực lượng lao động. Sử dụng các chủ đề chính mà chúng tôi đã nghe và hợp tác với các tổ chức giáo 
dục được công nhận quốc tế, tôi tự tin rằng chúng tôi đã phát triển một giải pháp hiện đại, đáp ứng nhu 
cầu thực sự và sẽ tạo lập sự thành công cho giới trẻ trong tương lai. 

- Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10, Thành Phố Brampton 

“Nhóm tài năng trẻ và đang phát triển của Brampton rất quan trọng đối với sự phát triển và khả năng 
cạnh tranh nền kinh tế của thành phố và khu vực. Thành Phố tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các doanh 
nghiệp địa phương, các đối tác giáo dục, các bên liên quan trong cộng đồng và các cấp chính quyền 
khác để đảm bảo kế hoạch BramptonU của chúng tôi có thể giải quyết các nhu cầu hiện tại và cơ hội 
trong tương lai cho chủ sử dụng lao động và lực lượng lao động.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
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Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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