ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ

ਰੋਜਰਸ ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰ ਿੈਟਾਰਲਸਟ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ $30 ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰਨ ਸ਼
ੇ ਹੋ ਗ
ੇ ਾ

ਇਿੱ ਿ ਹੋਰ ਪਰਰ ਰਤਨਿਾਰੀ ਪਰਹਲਿਦਿੀ ਨੇ ਰਸਟੀ ਨੰ ਇਨੋ ਸ਼
ੇ ਨ ਿੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸਰਿਤੀ ਰ ਿੱ ਚ ਸਿਾਪਤ ਿੀਤਾ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (14 ਜਨ, 2019) – ਅਿੱ ਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਿਾਉਂਰਸਲ (Brampton City Council) ਦੇ ਿੱ ਲੋਂ , ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਿ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਿੈਨੇਡਾ
ਸਰਿਾਰ (Government of Canada) ਿੱ ਲੋਂ ਸਾਈਬਰਰਸਰਿਓਰ ਿੈਟਾਰਲਸਟ (Cybersecure Catalyst) ਰ ਿੱ ਚ ਖਾਸ ਰਨ ੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਿੀਤਾ।
ਇਹ ਰਸਟੀ, ਰੋਇਲ ਬੈਂਿ ਆਫ ਿੈਨੇਡਾ (Royal Bank of Canada) ਅਤੇ ਰੋਜਰਸ ਿਰਿਉਰਨਿੇਸ਼ਨਸ ਇੰ ਿ. (Rogers Communications Inc.)
ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ਿੱ ਚ ਰਾਇਰਸਨ ਯਨੀ ਰਰਸਟੀ (Ryerson University) ਿੱ ਲੋਂ ਸੰ ਚਾਰਲਤ ਪਰਹਲਿਦਿੀ ਹੈ।
ਂ ਇਿੋਨੋਰਿਿ ਡੈ ਲੈ ਪਿੈਂਟ, ਸਨਿਾਨਯੋਗ ਨ ਦੀਪ ਬੈਂਸ (Navdeep Bains) ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ
ਰਿਰਨਸਟਰ ਆਫ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰ ਸ ਐਡ
ਰੋਜਰਸ ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰ ਿੈਟਾਰਲਸਟ (Rogers Cybersecure Catalyst) ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਦੇ ਪਰਤੀ $10 ਰਿਲੀਅਨ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਿੀਤਾ।
ਰੋਜਰਸ ਿਰਿਉਰਨਿੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਪਰਹਲਿਦਿੀ ਦੇ ਪਰਤੀ $10 ਰਿਲੀਅਨ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਦਾ ਸੰ ਿਲਪ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਗਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਰ ਿੱ ਚ
$5 ਰਿਲੀਅਨ ਲਈ ਚਨਬਿੱ ਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਬੈਂਿ ਆਫ ਿੈਨੇਡਾ ਹੋਰ $5 ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰ ਰਡੰ ਗ ਦੇ ੇਗਾ।
ਇਹ ਰੋਿਾਂਚਿ ਰ ਿਾਸ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰ ਰਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾ ਦਾ ਰਟਿਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਇਰਸਨ ਯਨੀ ਰਰਸਟੀ ਅਤੇ ਰਸਟੀ ਰ ਚਿਾਰ ਜਾਰੀ
ਸਰਹਯੋਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨ ੰ ਬਰ ਤਿੱ ਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਰ ਿੱ ਚ ਖੁਿੱ ਲਹਣ ਲਈ ਰਨਯਤ, ਰੋਜਰਸ
ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰ ਿੈਟਾਰਲਸਟ ਇਸ ਰਸਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਅਤੇ ਿੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਿੌਜਦਾ ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰਰਟੀ ਪੇਸ਼ਾ ਰਾਂ ਦੀ ਿੁਸ਼ਲਤਾ ਨੰ ਧਾਉਣ
ਅਤੇ ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰਰਟੀ ਿੰ ਪਨੀਆਂ ਨੰ ਸਰਹਯੋਗ ਿਰਨ ਤੇ ਰਧਆਨ ਿੇਂਦਰਰਤ ਿਰੇਗਾ। ਰਾਇਰਸਨ ਯਨੀ ਰਰਸਟੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਹਾਲ ਰ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ
ਚੈਂਗ ਸਿਲ ਆਫ ਿੰ ਟੀਰਨਉਇੰ ਗ ਐਜੁਿੇਸ਼ਨ (Chang School of Continuing Education) ਦੁਆਰਾ ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰਰਟੀ ਿੋਰਸ ੀ ਪੇਸ਼ ਿਰ
ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਿੁਿੱ ਖ ਹਾਲੀਆ ਰਨ ੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਈ ਰ ਿੱ ਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਰਸਟੀ ਿਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਰਤੰ ਨ
ਪਰਰ ਰਤਨਿਾਰੀ ਪਰਹਲਿਦਿੀਆਂ ਨੰ ਿਨਜਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ (City Council approved three transformational initiatives), ਰਜਹਨਾਂ ਰ ਿੱ ਚ
ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ (Centre for Innovation), ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਟਰਾਂਰਜਟ ਟਰਿੀਨਲ (Downtown Transit Terminal) ਅਤੇ
ਹੁਰੋਨਟੈਰੀਓ ਿੇਨ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟਰਾਂਰਜਟ (Hurontario Main Light Rail Transit)।
ਹ ਾਲੇ
“ਰਜ ੇਂ ਰਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 2040 ਰ ਜਨ (2040 Vision) ਦੇ ਰਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਿੌਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦਾ ਰਨਰਿਾਣ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਿੈਂ ਿੈਨੇਡਾ ਸਰਿਾਰ,
ਰੋਜਰਸ ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਬੈਂਿ ਆਫ ਿੈਨੇਡਾ ਦਾ ਧੰ ਨ ਾਦ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹਾਂ ਰਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਾਇਰਸਨ ਯਨੀ ਰਰਸਟੀ ਿੱ ਲੋਂ ਸੰ ਚਾਰਲਤ ਰੋਜਰਸ
ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰ ਿੈਟਾਰਲਸਟ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰਰਟੀ ਦੇ ਇਿੱ ਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਲਈ ਸਰਹਯੋਗ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਾਉਨਟਾਉਨ

ਦੀ ਸਿਰਿੱ ਿਾ ਨੰ ਪਰਗਟ ਿਰਨ ਅਤੇ ਆਰਰਿਿ ਾਧੇ ਅਤੇ ਨੌਿਰੀਆਂ ਨੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੇ ਰ ਚਾਰ ਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰ ਯੁਿਤ ਉੱਦਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰਿ ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰਰਟੀ ਦੇ ਧਦੇ ਗਲੋ ਬਲ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਧਦੀਆਂ ਿੰ ਗਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਿੋਲ ਪਰਰਤਭਾ, ਸੀਲੇ
ਅਤੇ ਰਰਸਰਚ ਹੈ।”
-

ਿੇਅਰ ਪੈਟਰਰਿ ਬਰਾਊਨ (Patrick Brown)

"ਅਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰੋਜਰਸ ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰ ਿੈਟਾਰਲਸਟ ਦੀ ਸਿਾਪਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਿਾਉਂਰਸਲ ਅਤੇ ਰਸਟੀ
ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਰਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਰਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰ ਨ ਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਨ ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਤਿਨੀਿੀ ਰ ਿਾਸ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਿਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਿੇਂਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰਰਟੀ ਨ ੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹਯੋਗ ਲਈ ਰਸਟੀ ਨੰ ਇਿੱ ਿ ਿੈਨੇਰਡਅਨ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੋਸਟ-ਸੈਿੰਡਰੀ
ਇੰ ਸਟੀਰਟਊਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਨ ਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਿਲ ਿੇ ਿੰ ਿ ਿਰਨ ਦੀ ਆਸ ਿਰਦੇ ਹਾਂ।"
-

ਚਾਰਲਸ ਰਫਨਲੇ (Charles Finlay),ਐਗਜੀਰਿਉਰਟ ਡਾਇਰੈਿਟਰ, ਸਾਇਬਰਰਸਰਿਓਰ ਿੈਟਾਰਲਸਟ

-30ਿੈਨੇਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਧਣ ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਰਪ
ੈਂ ਟਨ 650,000 ਲੋ ਿਾਂ ਅਤੇ 70,000 ਿਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਿਾਂ ਨੰ ਰਧਆਨ
ਰ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਿੇ ਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ੰ ਨ-ਸੁ ੰ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨੰ ਆਿਰਰਸ਼ਤ ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਨੀਿ ਅਤੇ ਾਤਾ ਰਣ ਸਬੰ ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨੰ ਅਿੱ ਗੇ
ਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਿੰ ਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬਣਾਉਣ ਰ ਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱਰਖਅਤ, ਸਰਿਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
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