
 

 

 

 برائے فوری اجراء

 کے لیےکو دوام بخشنے کونسل ڈأون ٹأون برامپٹن میں ریئرسن 
 اقدامات کر رہی ہے 

 

 برامپٹن کو سائبرسیکورٹی کا دارالخالفہ بنانے کا ویژن سٹی میں
 کو تیز کرے گا کے عمل کی تخلیق مالزمتوںجدت اور  

کی وجہ سے کچھ پرجوش پیش قدمیاں ریئرسن یونیورسٹی اور سٹی آف برامپٹن کے درمیان اشتراک  -( 2019فروری  13برامپٹن، آن )
( MoUنے عملے کو ریئرسن یونیورسٹی کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ) کونسل۔ آج، برامپٹن کمیٹی آف دیکھنے میں آ رہی ہیں

قائم کرنے کی ہدایت دینے کے لیے ایک قرارداد پیش کی، جس میں ڈأون ٹأون برامپٹن میں ریئرسن یونیورسٹی کی قیادت میں انوویشن ہب 
جائے گا۔ یہ قرار توثیق کے لیے اگلے ہفتے کونسل  تیار کیابہ فنڈنگ اور وسائل کا خاکہ اور سائبرسیکیور کیٹالسٹ کے قیام کے لیے مطلو

 ائے گی۔کے پاس ج

غور و  میںبجٹ کے  2019سائبر سیکیور کیٹالسٹ اور پائلٹ انکیوبیشن ہب/انوویشن ہب کے لیے معاشی مضمرات اور فنڈنگ سٹی کے 
  مارچ کو شروع ہوں گی۔ 18کا حصہ ہوں گی، جو  ضخو

کی جانب سے برامپٹن کو کینیڈا میں  ڈپٹی پرووسٹ اور وائس پرووسٹ، یونیورسٹی پالننگ، ریئرسن یونیورسٹی، یہ قرارداد گلین کرینی،
 سائبرسیکورٹی کا دارالخالفہ بنانے کے لیے یونیورسٹی کے ویژن کے متعلق پریزینٹیشن کے بعد آئی ہے۔ اس ویژن میں شامل ہے:

 :نٹینیوئنگ ایجوکیشن نے سائبر سیکورٹی کے ااس سال کے آغاز پر، چینگ اسکول آف ک چینگ اسکول کی پیشکشوں کو بڑھانا
، جن کا برامپٹن سٹی ہال ویسٹ ٹاور میں انعقاد کیا جاتا ہے۔ مکمل سرٹیفیکیٹ کے پروگراموں کی پیشکش کا آغازو کورسز د

 زیرعمل ہیں۔بھی کرنے کے لیے پروگرام 

 :برامپٹن انکیوبیشن/انوویشن ہب بھی ویسٹ ٹاور کے اندر واقع ہو گی اور اس کے لیے جگہ کی برامپٹن انوویشن ہب کا آغاز 
، ابتدائی مرحلوں میں ٹیکناوجی اسٹارٹ اپس کے لیے یونیورسٹی کی 'DMZتجدید مکمل ہونے والی ہے۔ ریئرسن یونیورسٹی، جو '

 ہے۔ ءجانی مانی رہنماایک چالتی ہے، جدت اور اسٹارٹ اپ زونز میں  دت میں دنیا کا بہترین انکیوبیٹرقیا

 :سائبرسیکورٹی کیٹالسٹ کو سائبر سیکورٹی میں جدت اور اشتراک کا نیا قومی مرکز بنانے کے  سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ کا آغاز
ٹرلین  6عالمی طور پر $ وکمپنیوں ککی وجہ سے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ سائبر کرائم 

رانہ اہوں گی، یہ سنٹر پیشہ و مالزمتیں موجودملین خالی  1.5اور اس سال کے اختتام تک تقریبا  چنے کا اندیشہ ہےپہن کا نقصان
 تربیت، تحقیق و ترقی، کاروباری انکیوبیشن اور عوامی تعلیم فراہم کر کے سائبر سیکورٹی کا ہب ہو گا۔

 اقتباسات

و حقیقت کے قریب لے جا حد پرجوش اقدام ہے، جو ریئرسن یونیورسٹی کے ساتھ اہم پراجیکٹس ک "یہ برامپٹن کے لیے آگے بڑھنے کا بے
اور برامپٹن کو سائبر سیکورٹی کے ہب کے طور پر  کرنےتخلیق  مالزمتیںرہا ہے۔ یہ پراجیکٹس ہماری معاشی ترقی کو تیز کرنے، 

ر عالمی طور پ موقع موجود ہو گا جونے کا میں مدد دیں گے۔ ہمارے بعد از ثانوی طلباء کے پاس اب کسی ایسے شعبے میں جاسامنے النے 
 درکار ہے اور وہ ایک اہم، عالمی شہر کے طور پر ہمارے مقام کو مضبوط کر سکیں گے۔"

 میئر پیٹرک برأون       -

 

"ریئرسن سٹی آف برامپٹن اور شیریڈن کالج میں اپنے شراکت داروں کے لیے پوری طرح وقت شدہ ہے، تاکہ برامپٹن میں تعلیمی انتخابات 
یہ دونوں چیزیں شہر کو معاشی طور پر آگے  جا سکے۔ دیاور جدت اور انٹرپرینیوئرشپ میں مواقع تک رسائی کو بڑھانے میں مدد 

 وشی ہے کہ ہم ان مواقع کو برامپٹن میں النے کے لیے معاونت، رہنمائی اور مہارتیں فراہم کر رہے ہیں۔"بڑھائیں گی اور ہمیں خ
 گلین کرینی، ڈپٹی پرووسٹ اور وائس پرووسٹ یونیورسٹی پالننگ، ریئرسن یونیورسٹی       -
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ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

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

 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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