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ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਪ
ੈਂ ਟਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਕ ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਰਕਓਰ 2019:
ਮੈਨੁਫਕ
ੈ ਚਰਰੰ ਗ ਿੈਕਟਰ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਟੀ
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰ ਿ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਦੇ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਿਾਈਬ੍ਰ
ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਦੀ ਿਰਹ-ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਰ ਿੱ ਚ ੀਰ ਾਰ, 25 ਅਪਰਲ
ੈ , 2019 ਨੂੰ ਲਾਇਨਹੈੈੱਿ ਗੋਲਫ ਕਲਿੱਬ੍ ਰ ਖੇ ਹੋ ਗ
ੇ ੀ।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (18 ਅਪਰੈਲ, 2019) – ੀਰ ਾਰ, 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਅਤੇ ਐਿ ਾਂਿਿ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰੰ ਗ ਿੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੀਿਰ,
ਿੀਨੀਅਰ ਿਰਕਾਰੀ ਅਫਿਰ, ਅਕਾਦਰਮਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਿੱ ਐਨਫੋਰਿਮੈਂਟ ਦੇ ਪਰਤੀਰਨਧੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਮੇਕ ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਰਕਓਰ 2019 (Make
IT Secure 2019) ਇਿੱ ਕ-ਰਦ ਿ ਕਾਨਫਰੰ ਿ ਰ ਿੱ ਚ ਇਕਿੱ ਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਿ ਕਾਨਫਰੰ ਿ ਰ ਿੱ ਚ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰੰ ਗ ਿੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਾਲੇ ਿਾਈਬ੍ਰ
ਖਤਰਰਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ੇਗੀ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਰਆਂ ਨੂੰ ਰਕ ੇਂ ਪਰਬ੍ੰਰਧਤ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਕ ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਰਕਓਰ 2019 ਦੀ ਿਰਹ-ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ (Ryerson University) ਦੇ ਨ ੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰਿਤ
ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ (Cybersecure Catalyst) ਨਾਮਕ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਿਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਿੈਂਟਰ
ਫਾਰ ਿਾਈਬ੍ਰ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ (Canadian Centre for Cyber Security) ਿੱ ਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰ ਿ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੱ ਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਿੱ ਖ ਬ੍ੁਲਾਰਰਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਰਲਿਟਾਂ ਰ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਿੀਮਨਿ ਕੈਨੇਿਾ (Siemens Canada), ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਿਾਈਬ੍ਰ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ,
ਆਰ.ਿੀ.ਐਮ.ਪੀ (RCMP)., ਬ੍ੋਮਬ੍ਰਿੀਅਰ (Bombardier), ਰਿਿਕੋ (Cisco), ਹਰਜ ੇਕ ਗਰੁਿੱ ਪ (Herjavec Group), ਬ੍ਲੈ ਕਬ੍ੇਰੀ
(Blackberry) ਅਤੇ ਪਾਲੋ ਅਲਟੋ ਨੈਟ ਰਕਿ (Palo Alto Networks) ਆਰਦ ਦੇ ਿੀਨੀਅਰ ਲੀਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰੰ ਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਿੱ ਦਾ ਰਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ੇਰਰ ਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਲਈ ਰਰਜਿਟਰੇਸ਼ਨ
ਾਿਤੇ, makeitsecure.ca ਤੇ ਜਾਓ। 50% ਦੀ ਛੋਟ ਾਲੀਆਂ ਰਟਕਟਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਛੋਟ ਕੋਿ “ECO2019” ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।
ਹ ਾਲੇ
“ਦੁਨੀਆਭਰ ਰ ਿੱ ਚ ਕੁਸ਼ਲ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਪੇਸ਼ਾ ਰਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਰ ਿੱ ਚ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀ ਿਿੱ ਤ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਿਾਲਾਨਾ ਾਧਾ ਦਰ
ਹੈ। 2023 ਤਿੱ ਕ ਗਲੋ ਬ੍ਲ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਇੰ ਿਿਟਰੀ ਦੇ ਿਾਲਾਨਾ US$200 ਅਰਬ੍ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੀ ਿੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ। ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ
ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਗੰ ਭੀਰ ਗਲੋ ਬ੍ਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕੇ।”
-

ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown)

“ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰੰ ਗ ਿੈਕਟਰ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਬ੍ਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਿ ਇਕਿੱ ਠ ਦੀ ਿਰਹ-ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੀਂ ਬ੍ਹੁਤ
ਰਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਰੰ ਗ ਿੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬ੍ਦਲ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਿਾਨੂੰ ਿਾਰਰਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਅਰਿਚਾਰੇ ਦੇ ਇਿ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਖੇਤਰ

ਲਈ ਿਾਈਬ੍ਰ ਖਤਰਰਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰਚੰ ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਦੀ ਿਰਹ-ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਾਲੀ ਪਰਹਲੀ ਕਾਨਫਰੰ ਿ
ਹੈ। ਰਜ ੇਂ ਹੀ ਅਿੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਾਿੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰ ਲ ਾਂਗੇ, ਅਿੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ, ਕੈਨੇਿਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਹਿੱ ਿਾ ਲੈ ਣ
ਾਰਲਆਂ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।”

-

ਚਾਰਲਿ ਰਫਨਲੇ (Charles Finlay), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟ ਿਾਇਰੈਕਟਰ, ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰ ਕੈਟਾਰਲਿਟ, ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ

-30ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਟ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਤੰ ਬ੍ਰ 2018 ਰ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਇਹ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਨ ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਿਰਹਯੋਗ ਲਈ
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਰਿਤ ਰਾਇਰਿਨ ਯੂਨੀ ਰਰਿਟੀ ਦਾ ਨ ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਕੈਨੇਿਾ ਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਰਨੰਗ ਅਤੇ
ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ; ਰ

ਂ ਿੀ (R&D) ਲਈ ਿਰਹਯੋਗ; ਅਤੇ
ਿਾਇਕ ਗਤੀ ਰ ਿੱ ਚ ਾਧੇ ਅਤੇ ਿਾਈਬ੍ਰ ਿਕੇਲ-ਅਪਿ ਲਈ ਿਰਹਯੋਗ; ਅਪਲਾਈਿ ਆਰਐਿ

ਜਨਤਕ ਰਿਿੱ ਰਖਆ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਰ ਿੱ ਚ ਿਮਰਿੱ ਿ ਬ੍ਣਾ ੇਗਾ। ਕੈਟਾਰਲਿਟ
ਦੀਆਂ ਗਤੀਰ ਧੀਆਂ, ਕੈਨੇਿਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੰ ਿਿਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਭਾਈ ਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿ ਮਹਿੱ ਤ ਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਰ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ
ਾਲੀਆਂ ਿਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਏਜੰ ਿੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿੰ ਚਾਰਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਿਾਈਬ੍ਰਰਿਰਕਓਰਟ ਕੈਟਾਰਲਿਟ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.cybersecurecatalyst.ca ਤੇ ਜਾਓ
ਕੈਨੇਰਿਅਨ ਿੈਂਟਰ ਫਾਰ ਿਾਈਬ੍ਰ ਰਿਰਕਓਰਰਟੀ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ https://www.cyber.gc.ca/en/ ਤੇ ਜਾਓ

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਿਾਨੂੰ Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
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