
 

 

 
 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     

  
Đại Học Ryerson nhận được tài trợ từ 

Thành Phố Brampton cho Trường Y 

$1 triệu tiền tài trợ từ Thành Phố sẽ giúp tài trợ cho đề xuất xây dựng Trường Y của 
Ryerson  

  

BRAMPTON (Ngày 7 tháng 7 năm 2021) - Hôm nay, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã bỏ phiếu ủng 
hộ khoản tài trợ lập kế hoạch trị giá $1 triệu để giúp tài trợ cho Trường Y trong tương lai tại thành phố. 
Quyết định tài trợ được đưa ra sau bài thuyết trình của Chủ Tịch Đại Học Ryerson, Mohamed Lachemi, 
và sẽ được sử dụng để hỗ trợ một đề xuất chính thức cho Chính Quyền Ontario. 

Khoản tài trợ ngày hôm nay từ Thành Phố Brampton phù hợp với $1 triệu tiền tài trợ do Tỉnh Bang 
Ontario cấp vào đầu năm nay để hỗ trợ đề xuất của về Trường Y của Ryerson. Đề xuất sẽ trình bày chi 
tiết cách tiếp cận của Ryerson đối với giáo dục về y tế, tập trung vào dịch vụ chăm sóc chính, mở rộng 
sử dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân tốt hơn, thực hiện liên ngành và cung cấp dịch 
vụ chăm sóc nhạy cảm về văn hóa.  

Khoản tài trợ này cũng cho phép trường đại học cộng tác với Thành Phố để xác định các địa điểm tiềm 
năng, bao gồm cả Khu Đổi Mới của Brampton, để làm cơ sở tương lai cho trường y. Trường đại học 
vẫn đang theo đúng lộ trình để gửi đề xuất cho Tỉnh Bang Ontario trong thời hạn 18 đến 24 tháng như 
đã thông báo trước đó.  

“Chúng tôi tự hào có Brampton là đối tác của chúng tôi trong việc mở rộng giáo dục về chăm sóc sức 
khỏe ở Ontario và chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ này,” Chủ Tịch và Phó Hiệu Trưởng Danh Dự Đại 
Học Ryerson Mohamed Lachemi cho biết.  “Trường y mới sẽ không chỉ cải thiện đáng kể hệ thống 
chăm sóc sức khỏe ở Brampton, mà còn xây dựng nền tảng cho nguồn nhân tài đa dạng phát triển 
mạnh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe trên toàn tỉnh 
bang của chúng ta.” 

Trường Y ở Brampton sẽ cung cấp một cách tiếp cận mới đối với giáo dục về y tế ở Ontario - một cách 
tiếp cận dựa trên cam kết của trường đại học đối với cộng đồng, sự đa dạng và hòa nhập cũng như đổi 
mới để giải quyết các nhu cầu thay đổi về cung cấp và thực hiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cách tiếp 
cận mới này sẽ khắc phục các điểm yếu hiện tại trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Brampton và 
trên toàn tỉnh bang, khi mà cả hai hệ thống đều đã trở nên xuống cấp hơn do đại dịch toàn cầu. Tầm 
nhìn chung cho Trường Y ở Brampton được xây dựng dựa trên các quan hệ đối tác hiện có giữa 
trường đại học và Thành Phố Brampton, bao gồm Cybersecure Catalyst và Brampton Ventures Zone. 

“Chúng tôi hoan nghênh việc mở rộng thêm nhiều cơ hội học tập sau trung học để đáp ứng nhu cầu 
của cộng đồng trẻ, đa dạng và đang phát triển nhanh chóng của Brampton. Cơ hội đầu tư vào Trường 
Y Ryerson đã đến vào một thời điểm quan trọng đối với Thành Phố, khi COVID-19 đã làm tăng nhu 
cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe công bằng của chúng ta,” Thị Trưởng Brampton Patrick Brown 
phát biểu. “Trường Y Ryerson ở Brampton sẽ đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo của những người hành 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ryerson.ca/news-events/news/2021/03/ryerson-university-receives-planning-grant-for-medical-school-in-brampton/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637612865550219621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=M3rkEHPihKli70BueVJ1g7z7aAF2/69kuLLcRxZuI8E=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ryerson.ca/news-events/news/2021/03/ryerson-university-receives-planning-grant-for-medical-school-in-brampton/&data=04|01|Monika.Duggal@brampton.ca|8fea624ae5cd4f0eb8b308d94185df4f|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637612865550219621|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=M3rkEHPihKli70BueVJ1g7z7aAF2/69kuLLcRxZuI8E=&reserved=0


 

 

nghề chăm sóc sức khỏe có thể đào tạo tại địa phương trong thành phố của chúng ta, trong các 
chương trình như chương trình phòng chống bệnh tật và nâng cao sức khỏe; chăm sóc tại nhà; và, các 
dịch vụ bệnh viện về chăm sóc cấp tính. Về mặt lịch sử, Brampton đã không nhận được phần tài trợ 
công bằng trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dẫn đến tình trạng quá tải trong bệnh viện và chữa trị 
ngoài hành lang. Khoản đầu tư vào Trường Y Ryerson mang đến cho Thành Phố Brampton một cơ hội 
để thay đổi điều đó.” 

Trường Y tại Đại Học Ryerson sẽ được thiết kế xoay quanh năm trụ cột: 

• Tập trung vào dịch vụ chăm sóc chính lấy cộng đồng làm trung tâm và các yếu tố xã hội quyết 
định sức khỏe 

• Cung cấp dịch vụ chăm sóc tôn trọng văn hóa cho cộng đồng 

• Tận dụng sự đổi mới và công nghệ trong thực hành để cải thiện chất lượng chăm sóc và kết 
quả của bệnh nhân 

• Cung cấp cho các bác sĩ tương lai các kỹ năng để phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên 
ngành để đạt được kết quả tốt hơn cho bệnh nhân  

• Tập trung vào vấn đề lão hóa và hỗ trợ người cao tuổi khi một phần đang gia tăng trong xã hội 
chúng ta ngày càng già hóa  

Ủy ban lập kế hoạch của Trường Y Ryerson đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên trong việc trưng cầu ý 
kiến cộng đồng với cộng đồng Ryerson và hiện sẽ tập trung vào một kế hoạch thiết thực để thu hút các 
bên liên quan trong cộng đồng ở Brampton, Peel và các khu vực khác. Những cuộc trưng cầu ý kiến 
này sẽ có sự tham gia của lãnh đạo các tổ chức cộng đồng, các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe, bác 
sĩ và các nhóm lâm sàng đồng thời kết nối với các nhóm cộng đồng, để hiểu được hy vọng và kỳ vọng 
của họ đối với trường học, cũng như kết hợp phản hồi đó vào việc lập kế hoạch.  

Để biết thêm thông tin về đề xuất Trường Y của Đại Học Ryerson, vui lòng truy 
cập: https://www.ryerson.ca/brampton/school-of-medicine/  
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Giới Thiệu Về Đại Học Ryerson 

Đại Học Ryerson là ngôi trường hàng đầu tại Canada về giáo dục cải cách, định hướng nghề nghiệp. Thuộc thành phố, đa 
dạng về văn hóa và hòa nhập, Đại Học Ryerson là ngôi nhà chung của hơn 46.000 sinh viên, bao gồm 2.900 người học Thạc 
Sĩ và Tiến Sĩ, 3.800 giảng viên và nhân viên, và hơn 200.000 cựu sinh viên trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng 
truy cập  ryerson.ca. 

 
Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của hơn 700.000 người và 75.000 
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. 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG 
 
Jessica Leach 

Chuyên Gia Quan Hệ Công Chúng & Truyền Thông 

Đại Học Ryerson 

jleach@ryerson.ca 

416,704.2166 
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