
 

 

 

 برائے فوری اجراء 
 

 :2019ہے میک آئی ٹی سیکوئر  رہا پیش کر آپ کی خدمت میں سٹی آف برامپٹن
 مینوفیکچرنگ کے شعبے میں سائبر سیکورٹی

 

 کیٹاِلسٹ اورمشترکہ میزبانی منجانب ریئرسن یونیورسٹی سائبر سیکورٹی 
 2019اپریل  25بمقام الئن ہیڈ گالف کلب، بروز جمعرات مورخہ  ،کینیڈین سنٹر فار سائبر سیکورٹی

 
کے سلسلے میں برامپٹن میں منعقد ہونے  2019اپریل کو میک آئی ٹی سیکوئر  25بروز جمعرات مورخہ  -( 2019اپریل  8برامپٹن، آن )

ر سیکورٹی اور ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی رہنماء شخصیات، سینئر والی ایک روزہ کانفرنس کے دوران سائب
حکومتی افسران، تعلیمی محققین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان مل کر بیٹھیں گے اور کینیڈا کے مینوفیکچرنگ کے 

بات چیت کریں گے اور یہ کہ ان خطرات سے بچأو اور ان کا تدارک  شعبوں کو درپیش ممکنہ سائبر حملوں سے بچأو کے حوالے سے
 کیسے کیا جا سکتا ہے۔

 
کو ریئرسن یونیورسٹی کے برامپٹن میں موجود نئے سنٹر فار سائبر سیکورٹی، جسے سائبرسیکوئر کیٹالسٹ  2019میک آئی ٹی سیکوئر  

ی بھی کہا جاتا ہے اور کینیڈا کی حکومت کے کینیڈین سنٹر فار سائبرسیکورٹی کی مشترکہ میزبانی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ کانفرنس سٹ
 ہے۔ آف برامپٹن کی جانب سے پیش کی جا رہی

 
کلیدی مقررین اور پیناِلسٹس میں دیگر شرکت کنندگان کے عالوہ سیمنز کینیڈا کے سینئر رہنماء، کینیڈین سنٹر فار سائبر سیکورٹی، 

RCMPبمبارڈیئر، ِسسکو، ہرجاویک گروپ، بلیک بیری اور پالو آلٹو نیٹ ورکس کی جانب سے نمائندگان شامل ہوں گے۔ ، 
 

مزید تفصیالت اور  وفیکچرنگ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ممبران کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔کاروباری اداروں اور مین 
رعایت حاصل کرنے کے لیے،  %50ٹکٹوں پر  مالحظہ فرمائیں۔ makeitsecure.ca تقریب میں رجسٹریشن کرانے کے لیے، براہ کرم 

 درج کریں۔ ”ECO2019“ڈسکأونٹ کوڈ 
 

 اقتباسات 
 
"دنیا بھر میں سیکورٹی کے شعبے میں تربیت یافتہ پیشہ وارانہ ماہرین کی فوری اور اشد ضرورت ہے۔  کینیڈا میں مزدوروں کی مانگ میں 

تک ساالنہ بنیادوں  2023فیصد ساالنہ بڑھوتری کا اندازہ لگایا گیا ہے اور عالمگیر سطح پر سائبر سیکورٹی کی صنعت کے بارے میں  7
بلین تک پہنچنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ریئرسن یونیورسٹی کے ساتھ  اشتراک میں سٹی آف برامپٹن اپنے شہر میں ایک  US$200پر 

ور تاکہ عالمگیر سطح کے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مالزمتیں ا  -نیشنسل سنٹر فار سائبر سیکورٹی کا قیام عمل میں النا چاتا ہے 
 وسائل مہیا کیے جا سکیں۔"

 میئر پیٹرک برأون -
 
"مینوفیکچرنگ کے شعبے میں سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے متعلقہ رہنمأوں کی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی 

ہیں اور کینیڈا کی معیشت کے  کرنے کے لیے ہم انتہائی پرجوش ہیں۔ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں نہایت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی
اس انتہائی اہم ستون کو درپیش ممکنہ سائبر حملوں کے خدشات پر ہم سب کو فکرمند ہونا چاہیے۔ جب سے ہم نے برامپٹن میں اپنا سائبر 

پٹن، اونٹیریو، کینیڈا سیکورٹی کیٹاِلسٹ بنایا ہے، اس کی مشترکہ میزبانی میں منعقد کی جانے والی یہ پہلی کانفرنس ہے اور ہم پورے برام
 اور امریکہ سے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہت بیتاب ہیں۔"   

 چارلس فِنلے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ، ریئرسن یونیورسٹی  -
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http://makeitsecure.ca/


 

 

 
ریئرسن یونیورسٹی کے برامپٹن میں موجود نئے سنٹر فار انوویشن اور سائبر سیکورٹی کے ساتھ اشتراک کے  سائبر سیکورٹی کیٹالسٹ،

کیٹاِلسٹ، کینیڈا کے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کرے  میں ستمبر کے مہینے میں کیا گیا تھا۔ 2018بارے میں اعالن 
 R&Dائیں اور ٹریننگ اور سرٹیفیکیشن؛ کاروباری حلقوں کی سائبر سیکورٹی میں بتدریج اضافے؛ گا کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھ

کی مہیا کردہ معاونت اور عوامی آگاہی کے ذریعے سائبر سیکورٹی کے چیلنج سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ پورے کینیڈا اور برامپٹن میں 
اس شعبہ میں کام کرنے والے عوامی اداروں کی جانب سے اشتراک کے  موجود اس شعبہ سے تعلق رکھنے والی قیادت، حکومتوں اور

 ذریعے کیٹاِلسٹ کی سرگرمیوں کو بھرپور معاونت فراہم کی جائے گی۔ 
 

 مالحظہ کریں۔ www.cybersecurecatalyst.caِلسٹ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے سائبر سیکورٹی کیٹا
 

 مالحظہ کریں۔ /https://www.cyber.gc.ca/enکینیڈین سنٹر فار سائبر سیکورٹی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے  
 

 انسٹاگرام اور  فیس بک ،ٹوئٹر یا ہمیں پر  www.brampton.ca سٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، مالحظہ کریں

 پر فالو کریں۔
 

 
 میڈیا کنٹیکٹ
 مونیکا ڈوگال

 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ
 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

 سٹی آف برامپٹن

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