તાત્કાલિક પ્રકાશન માટે

બ્રામ્પટનમાાં યોજાયેિી 14-કિાકની હૅકથ
ે ોનમાાં લિદ્યાથીઓની પ્રલતભા દીપી ઉઠી

આ આયોજન અઠિાડિક રજાઓ દરલમયાન બ્રામ્પટનમાાં યોજાયેિા ટેકનોિોજી આધાડરત ત્રણ પૈકી
એક મેળાિિામાાંનાં એક હત.ાં

બ્રામ્પટન, ઓન્ટેડરયો (માર્ચ 26, 2019) – 140 કરતા િધારે લિદ્યાથીઓ, શ્રેણીબદ્ધ લનષ્ણાતો, અને સમગ્ર GTA માાંથી િઝનબાંધ
ટેકનોિોજી ઉત્સાહીઓ રલિિાર, માર્ચ 24 નાાં રોજ િૉફહૅક્સ હૅકથ
ે ોનમાાં સહભાગી થિા બ્રામિી સીટી સેન્ટરમાાં ભેગા થયા હતા.

સીટી ઓફ બ્રામ્પટન અને ચર્ાંગકસી સેકન્િરી સ્કૂિ દ્િારા આ સલહયારા આયોજનમાાં, િાર્ષચક હૅકેથોનની બીજી આિૃલિમાાં 14 કિાક સધી
હરીફાઇ કરતી ગ્રેડ્સ 8 થી 12 ની લિદ્યાથીઓની 30 ટીમો જોિા મળી. લિદ્યાથીઓએ સાઇબર સરક્ષા, કળા, નકામા કર્રાનાં સાંર્ાિન અને
નિા આગાંતકો (ઇલમગ્રાન્ટ) માટે રોજગાર જે િા ક્ષેત્રોમાાં નિીનતમ, ટેકનોિોજી આધાડરત ઉકેિોની રર્ના અને પ્રદશચન કયું. ઇનામો બેસ્ટ
લબલગનર હૅક અને શ્રેષ્ઠ સામાજીક/પયાચિરણિક્ષી પ્રભાિ સલહતની, લિલિધ શ્રેણીઓમાાં આપિામાાં આવ્યા હતા.
ટોર્નાં ઇનામ ઇઝીલપિ (EasyPill), લર્િભ્રાંશ (ડિમેલન્શયા)થી પીિાતા િોકોને મદદરૂપ થિા ડિઝાઇન કરેિા સાધનને મળયાં. આ ગેજેટ
િપરાશકારના સમયપત્રકને અનરૂપ દિાની િહેંર્ણી સ્િર્ાલિત રીતે કરે છે , અને તેને મોબાઇિ ઍપનો ઉપયોગ કરીને સહેિાઇથી સાંર્ાલિત કરી
શકાય છે .
ઇનામના ભાગ તરીકે, ઇઝીલપિ ટીમને સપ્ટેમ્બર 13 થી 15, 2019 િચ્ર્ે, હૅક ધી નોથચ, કેનેિાની સૌથી લિશાળ હૅકથ
ે ોનમાાં સ્પધાચ કરિા
લનમાંલત્રત કરિામાાં આિી છે . આ આયોજનનાં યજમાનપદ યલનિર્સચટી ઓફ િૉટરિૂ સાંભાળશે.
આપણાાં શહેરમાાં આ અઠિાડિક રજાઓમાાં બે કૉફી ‘એન’ કોિ આયોજનો પણ થયા, એક બ્રામ્પટન િાઇબ્રેરીની ચસ્પ્રાંગિૅિ શાખામાાં, અને અન્ય
પ્િેલક્સસ સોફ્ટિેરની ઓડફસમાાં થયાં હત.ાં કૉફી ‘એન’ કોિ એ અલિલધસરની કોમ્પ્યટર પ્રોગ્રાચમાંગ મીટઅપ (અનૌપર્ાડરક બેઠક) હતી જે શહેર
દ્િારા બ્રામ્પટનમાાં ટેક ઇકોલસસ્ટમ લિસ્તારિામાાં સહાયતા કરિા યોજિામાાં આિી.

બ્રામ્પટનના ટેકનોિોજી સમદાયમાાં સામેિ થિા ઇચ્છક વ્યલક્તઓને આપણાાં શહેરની સ્િૅક ર્ેનિમાાં જોિાિિા આિકારિામાાં આિે
છે , bramptoncity.slack.com.
અિતરણો (ક્િૉટ્સ):
“હૅકેથોનની આ આિૃલિ એક આશ્ર્યચર્ડકત કરતી પહેિ હતી જે ણે સમગ્ર GTA માાંથી તેજસ્િી જિાન તારિાઓને પ્રકાલશત કયાચ હતા. ઘણી
સાંસ્થાઓ આ આયોજનને સફળ બનાિિા સાથે આિી હતી. હાં પીિ ડિલસ્િક્ટ સ્કૂિ બોિચ, ચર્ાંગકસી સેકન્િરી સ્કૂિ અને બ્રામિી સીટી સેન્ટરનો
આપણી સાથે તેઓના સહયોગ બદિ આભાર માનાં છાં . આ શહેર બ્રામ્પટન અને તેની આસપાસના ધાંધાકીય સાહલસકો અને નિી શોધ
કરનારાઓને પ્રોત્સાહન આપિા ડિઝાઇન કરાતા આયોજનોને સગિિમય બનાિિા લિલિધ સાંસ્થાઓ સાથે કામ કરિાનાં ર્ાિ રાખશે."
-

મેયર પૅડિક બ્રાઉન (Patrick Brown)

“હૅકેથોનનાં આયોજન જિાન, મહત્િાકાાંક્ષી નિી શોધ કરનારાઓ માટે ભૂતપૂિચ સીઅસચ સ્ટોસચમાાં કરિાં એ એક પ્રકારનો પ્રલતકાત્મક સાંદેશો બન્યો
હતો. લિદ્યાથીઓ સમાજે સામનો કરિો પિતો હોય તેિી સમસ્યાઓને સાંબોધિા સહયોગ સાધીને ફ્િોર પર આિે ત્યારે સમગ્ર ફ્િોરને
રર્નાત્મક રોમાાંર્ સાથે જીિાંત બનતાં જોિાં એ બહ મોટી બલક્ષસ જે િાં િાગતાં હત.ાં ”

-

િેલિન રામફાિ (Devin Ramphal), એચક્ટાંગ સીલનયર મેનેજર, ઇકોનોલમક િેિિપમેન્ટ ઓડફસ
-30-

બ્રૅમ્પટન લિશાળ આયોજનો લિષે લિર્ારે છે . અમે તીક્ષ્ણ ફોકસ ધરાિતા ભલિષ્ય માટે તૈયાર સાંગઠન છીએ. અમે જાણીએ છીએ કે આપણા સમદાયની િૃલદ્ધ, યિાની અને િૈલિધ્ય આપણને અિગ
ઓળખ પ્રદાન કરે છે . અમે કૅનેિાના ઇનોિેશન સૂપર કૉડરિોર ખાતે લસ્થત છીએ જયાાં રોકાણોને પ્રોત્સાલહત કરીએ છીએ અને િૈલશ્િક સ્તરે અમારી સફળતામાાં િૃલદ્ધ કરી રહ્યા છીએ. અમે બનાિી
રહ્યા છીએ એિા ગલતશીિ શહેરી કેન્રો જે તકોનો તણખો ર્ાાંપે છે અને અહીં કામ કરતા િોકોમાાં ગૌરિની િાગણીનો સાંર્ાર કરે છે . અમે બ્રૅમ્પ્ટનને આગળ ધપાિી રહ્યા છીએ જે થી તે એક જોિાણ
ધરાિતાં શહેર બને જે પ્રિતચનાત્મક, વ્યાપક અને સાહલસક હોય. અમને Twitter, Facebook, અને Instagramપર અનસરો. અહીં િધ જાણકારી મેળિો www.brampton.ca.
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