
 

 

 

  برائے فوری اجراء

 بہترین جوہر دکھائےنے گھنٹوں پر مشتمل ہیکاتھن میں طلباء  14برامپٹن میں منعقد ہونے والی 

 میں سے ایک تھی۔ تقریباتتین  یمنعقد ہونے وال ٹیکنیکل بنیاد پر یہ تقریب ویکینڈ کے دوران برامپٹن میں

  

( میں شرکت کرنے کے Wolfhacks hackathonمارچ کو وولفہیکس ہیکاتھن ) 24بروز اتوار مورخہ  -( 2019مارچ  26برامپٹن، آن )
سے زائد طلباء، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور تکنیکی پس منظر کے حامل کئی درجن  140سے  GTAلیے پورے 

  رامیال سٹی سنٹر میں جمع ہوئے۔ شائقین ب

 14سٹی آف برامپٹن اور چنگواکوسی سیکنڈری اسکول کی مشترکہ میزبانی میں منعقد ہونے والی ساالنہ ہیکاتھن کے دوسرے ایڈیشن میں 
ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا۔ طلباء نے  30تک کے طلباء پر مشتمل  12تا  8گھنٹوں پر مشتمل مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے گریڈز 

مختلف شعبوں مثالا سائبرسیکورٹی، آرٹس، ویسٹ منیجمنٹ اور نووارد مالزمین کے حوالے سے پُرجدت اور تکنیکی بنیادوں پر مبنی حل 
اور بیسٹ ڈیزائن کیے اور ان کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ مختلف زمروں میں انعامات تقسیم کیے گئے، بشمول بیسٹ بیگنر ہیک 

 سوشل/انوائرمنٹل امپیکٹ۔

( کو اّول انعام سے نوازا گیا، جو ایک ڈیوائس ہے جس کو  ڈیمنشیا کے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا EasyPillایزی پِل )
اور اس کو موبائل ایپ کے استعمال کے ذریعے  مریض کی مدد کرتا ہےہے۔ یہ گیجٹ مریض کے شیڈول کے مطابق خودکار طریقے سے 

 آسانی سے منتظم کیا جا سکتا ہے۔

کو کینیڈا کی سب سے بڑی ہیکاتھن یعنی ہیک دی نارتھ  2019ستمبر  15تا  13انعام کے ایک حصے کے طور پر، ایزی پِل کی ٹیم کو 
 رسٹی آف واٹرلوو کرے گی۔مدعو کیا گیا ہے۔ اس تقریب کی میزبانی یونیو بھی میں شامل ہونے کے لیے

اس ویکینڈ کے دوران سٹی نے 'کافی این کوڈ' کی دو تقریبات کی میزبانی بھی کی ہے جو برامپٹن الئبریری کی اسپرنگ ڈیل برانچ اور 
جس کا  پلیکِسس سافٹ ویئر آفس میں منعقد کی گئیں۔ 'کافی این کوڈ' سٹی کی جانب سے کمپیوٹر پروگرامنگ کا ایک عمومی پروگرام ہے

  مقصد برامپٹن میں ماحولیاتی تحفظ کو معاونت فراہم کرنا ہے۔

برامپٹن کی ٹیکنیکل کمیونٹی سے وابستگی کے خواہشمند خواتین و حضرات کا خیرمقدم کیا جاتا ہے کہ وہ سٹی کے سلیک چینل 
 bramptoncity.slack.com میں شمولیت اختیار کریں۔ 

 اقتباسات

سے تعلق رکھنے والے اعلٰی صالحیتوں کے مالک  GTA"ہیکاتھن کے اس ایڈیشن میں بڑی دلچسپ ترغیب موجود تھی جس نے پورے 
 نوجوانوں کی صالحیتوں کو خوب اجاگر کیا ہے۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے میں کئی تنظیموں نے مل جل کر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں پیل

ے پر خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ، چنگواکوسی سیکنڈری اسکول اور برامیال سٹی سنٹر کا ہمارے ساتھ تعاون کرن
سٹی نہ صرف برامپٹن بلکہ ہمارے دیگر عالقوں سے تعلق رکھنے والی انٹرپرینوئرز اور اختراعی افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسی 

 تقریبات منعقد کرنے والی تنظیموں کی سرپرستی کرنا جاری رکھے گا۔"

 میئر پیٹرک برأون        -

ہیکاتھن، نے ان جوشیلے نوجوانوں میں موجود جوش و جذبے  ینواجوانوں کے لیے منعقد ہونے والاسٹور میں پرجوش  "ایک خالی سیئرز
کا برمال اظہار کیا۔ کیونکہ طلباء معاشرے کو تسلسل سے درپیش کچھ مسائل کا مداوا کرنے کے اکٹھے ہوئے تھے، تو انہیں ایک ہی جگہ 

 وار محسوس ہوا۔اکٹھا دیکھنا انتہائی خوشگایسے پر 

https://bramptoncity.slack.com/


 

 

 ڈیون ریمفال، ایکٹنگ سینئر منیجر، اکنامک ڈیولپمنٹ آفس     -       
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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۔

اتا ہے۔ ہم ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھعلیحدہ کرتی ہیں۔ 
یں۔ ہم 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 ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔  انسٹاگرام ، اورفیس بک ،ٹوئٹر شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں

 

 میڈیا کنٹیکٹ

 مونیکا ڈوگال
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

 شناسٹریٹیجک کمیونیکی
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
 

 
 

https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

