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کورسز پیش  اپنے برامپٹن میں ،وئنگ ایجوکیشننٹیناسکول آف کمنڈ چینگ یریئرسن یونیورسٹی کا جی ر
 کرنے جا رہا ہے

 

تعلیمی پراجیکٹ کی صورت میں ایک نئے سنگ میل کا اعالن کرنے آج، سٹی آف برامپٹن اور ریئرسن یونیورسٹی ایک بڑے  –برامپٹن، آن 
 جا رہے ہیں، جو اس شہر کو بدل کر رکھ دے گا۔

 G. Raymond Chang School of Continuing) شنیجوکیا نوئنگیسکول آف کانٹ نگیچ منڈیر یج ریئرسن یونیورسٹی کا ج
Education)  کورسز پیش کرنے جا رہا ہے۔اپنے سے ڈأون ٹأون برامپٹن میں باضابطہ طور پر  2019جنوری  

انہوں  کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔" بڑھنے نا تھا کہ "سٹی آف برامپٹن کی ریئرسن کے ساتھ شراکت داری میں یہ آگےہمیئر لنڈا جیفری کا ک
آنے والے سیکھنے اور جدت کے بڑے مواقع کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہت  کی وجہ سےنے مزید کہا کہ "میں چینگ سکول اور اس 

 پرجوش ہوں۔ ایک ساتھ مل کر، سٹی آف برامپٹن اور ریئرسن ہمارے شہر میں تعلیم کا چہرہ بدل کر رکھ دیں گے۔"

سے شروع ہو  2019جنوری  41کورسز کمپیوٹر سیکورٹی اور ڈیجیٹل فورینزکس کے سرٹیفیکیٹ کے ذریعے سائبر سیکورٹی میں پہلے 
اسکول کی انتظامیہ سواالت  رج اسٹریٹ پر ویسٹ ٹاور میں چلیں گے۔اکو ج اور جمعرات کی شام یں پیررہے ہیں اور ڈأون ٹأون برامپٹن م

 نومبر کو سٹی ہال آٹریم میں موجود ہو گی۔ 17دینے اور پروگرام کے متعلق مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے بروز ہفتہ،  اتکے جواب

 ہیں۔۔ )CKDF 140 (ر اینڈ ڈیزائن چاور سیکورٹی آرکیٹیک (CKDF 110(یہ کورس کمپیوٹر نیٹ ورک سیکورٹی

لین ترجیح "سائبر سیکورٹی برامپٹن اور پوری دنیا میں کئی کاروباروں کے لیے او   کہ ٹ چیئر، نے کہان، اکنامک ڈیولپمنکونلسر جیف بومی
ہوتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "چینگ سکول کے پروگرام اور ڈأون ٹأون کے لیے مستقبل کے منصوبے زیرطلب نوکریوں کے لیے 

 رہائشیوں کے لیے زبردست مواقع پیش کرتے ہیں۔" باصالحیتپیشہ ورانہ مہارتیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے انتہائی متنوع اور 

ر پوری زندگی کے دوران سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم رہتے ہوئے بالغان کی تعلیم کے لیے چینگ سکول تعلیم او
 فراہم کر رہا ہے۔بھی متعلقہ، معیاری تعلیمی پروگرام 

"ہم کہ  ہانے ک( Marie Bountrogianni)ین، ڈاکٹر میری بونٹروگیانی ایجوکیشن کی ڈ   شنیجوکیا نوئنگیسکول آف کانٹ نگیچ منڈیر یج
برامپٹن کی کمیونٹی کے لیے اور سائبر سیکورٹی میں مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے شعبے کے کارکنان کی 

پٹن راماگلی لہر تیار کرنے کے لیے ان انتہائی اہم کورسز کو برامپٹن میں پیش کرنے کے لیے انتہائی پر امید ہیں۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ "ب
کے سمندر کے لیے خصوصی بنیادوں پر سیکھنے کے مواقع پیدا کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے،  صالحیتوںکے نوجوان اور متنوع 

  تاکہ ہم مہارتوں اور علم کے درمیان خالء کو کم کر سکیں، جو اس ابھرتے ہوئے شعبے میں اس وقت موجود ہے۔"

میں یونیورسٹی کے پراجیکٹس کے لیے فنڈ دینے کا اعالن کیا ہے، سٹی نے ڈأون ٹأون  جب سے صوبے نے مارخم، ملٹن اور برامپٹن
پیش اقدام اور انتخابات پر مل کر کام  کئی برامپٹن میں ان کے وجود کو قائم کرنے کے لیے ریئرسن یونیورسٹی اور شیریڈن کالج کے ساتھ 

منصوبہ شدہ ڈأون ٹأون انوویشن ہب، الئبریری اور سائبر سیکورٹی کے خصوصی اداروں کے لیے سٹی کی جانب  ہے۔ہوا کرنا جاری رکھا 
اتھ شراکت داری میں ریڈن کالج، دونوں کے سییکٹ کے ان عناصر کے لیے ریئرسن اور شجوفنڈنگ برقرار ہے، جبکہ مجموعی پرسے 

 اری ہے۔جمنصوبہ بندی 
  

کا برامپٹن میں فعال ہونا اس عمل میں ایک اہم سنگ میل ہے۔  شنیجوکیا نوئنگیسکول آف کانٹ نگیچ منڈیر یجریئرسن یونیورسٹی کا 
وبیٹر کھولنے کے لیے کام کرنے کے لیے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ ریئرسن ن برامپٹن میں ایک نیا بزنس انکمیں ڈأون ٹاؤ  2019برامپٹن 

قائدانہ مہارتوں کو  یر کی ہے اور اس کے ساتھ انٹرپرینوئرز کی تیاری اور جدت میں اپنحمایت ظاہیونیورسٹی نے اس اقدام کے لیے اپنی 

https://ce-online.ryerson.ca/ce/calendar/default.aspx?section=course&sub=0&mode=course&ccode=CKDF%20140


 

 

کو حالیہ طور پر دنیا کے پہلے نمبر کے سب سے اچھے یونیورسٹی پر  DMZشامل کرنے کے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ ریئرسن کے 
 مبنی انکیوبیٹر کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔

رکھنے والے طلباء برامپٹن میں چینگ سکول کے پہلے کورسز کے لیے یہاں پر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور رجسٹر  دلچسپی
 online.ryerson.ca-https://ce کر سکتے ہیں:

 www.brampton.ca/university جیکٹ کے متعلق مزید معلومات یہاں پر دستیاب ہے:وکے یونیورسٹی پر برامپٹن
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

یابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم می کامعلیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عال
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں  شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔
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