
 

 

 

16 ਨਵੰਬਰ, 2018 

ਰਾਇਰਸਨ ਯਨੂੀਵਰਸਸਟੀ ਦਾ ਜੀ. ਰਮੰੇਡ ਚੈਂਗ ਸਕਲੂ ਆਫ ਕੰਟੀਸਨਊਂਗ ਐਜੁਕਸ਼ੇਨ ਬਰੈਂਪਟਨ 

 ਸਵਿੱ ਚ ਕਰੋਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਗੇਾ 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਅਿੱਜ, ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ (Ryerson University) ਨੇ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡੇ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਵਿੱ ਚ 

ਿਾਸ ਸਵਕਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸ਼ਸਿਰ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦਾ ਜੀ. ਰੇਮੰਡ ਚੈਂਗ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕੰਟੀਸਨਊਂਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (G. Raymond Chang School of Continuing 

Education) ਜਨਵਰੀ 2019 ਸਵਿੱ ਚ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਅਸਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤ ੇਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। 

ਮੇਅਰ ਸਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਸਕਿਾ, “ਇਿ ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰਾਇਰਸਨ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 

ਿੈ।” ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਸਕਿਾ, “ਮੈਂ ਚੈਂਗ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲਣ ਵਾਲੇ ਸਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦ ੇਮਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਸਕਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ 

ਲਈ ਬਿੁਤ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਿਾਂ। ਇਕਿੱ ਠੇ ਸਮਲ ਕੇ, ਸਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਿਰ ਸਵਿੱ ਚ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਦਾ ਸਚਿਰਾ ਬਦਲ 

ਦੇਣਗੇ।” 

ਸਾਈਬਰਸਸਸਕਓਸਰਟੀ (Cybersecurity) ਸਵਿੱ ਚ ਕੰਸਪਊਟਰ ਸਸਸਕਓਸਰਟੀ ਐਡਂ ਸਡਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਸਕਸ (Computer Security and Digital 

Forensics) ਦ ੇਸਰਟੀਸਫਕੇਟ ਦੁਆਰਾ, ਪਸਿਲਾ ਕੋਰਸ 14 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ 

(George Street) ਤ ੇਵੈਸਟ ਟਾਵਰ (West Tower) ਸਵਿੱ ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਚਿੱਲਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦ ੇਅਸਿਕਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇਜਵਾਬ ਦੇਣ 

ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਟੀ ਿਾਲ ਐਟਰੀਅਮ (City Hall Atrium) ਸਵਿੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 17 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦ ਿੋਣਗੇ।   

ਉਿ ਕੋਰਸ ਕੰਸਪਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸਸਸਕਓਸਰਟੀ (Computer Network Security) (CKDF 110) ਅਤ ੇਸਸਸਕਓਸਰਟੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟਰ ਐਡਂ 

ਸਡਜਾਈਨ (Security Architecture and Design) (CKDF 140) ਿਨ।  

ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਚੇਅਰ, ਜੈਫ ਬੋਮੈਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਸਕਿਾ, “ਸਾਈਬਰਸਸਸਕਓਸਰਟੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 

ਸਵਿੱ ਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਿੱ ਿ ਤਰਜੀਿ ਿੈ।” ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਸਕਿਾ, “ਚੈਂਗ ਸਕੂਲ ਪਰੋਗਰਾਸਮੰਗ, ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਲਈ ਭਸਵਿੱ ਿੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਇਨ-

ਸਡਮਾਂਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬਿੁਤ ਿੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਅਤੇ ਪਰਸਤਭਾਵਾਨ ਸਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵਿੀਆ ਮੌਕ ੇ

ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ।” 

ਚੈਂਗ ਸਕੂਲ, ਬਾਲਗ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਨ, ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸਬੰਿੀ ਵਿੀਆ ਪਰੋਗਰਾਸਮੰਗ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਅਤੇ 
ਜੀਵਨਭਰ ਦੀ ਸਸਿਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬਿੱਿ ਿੈ।  

ਜੀ. ਰੇਮੰਡ ਚੈਂਗ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕੰਟੀਸਨਊਂਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੀਨ, ਡਾ. ਮੈਰੀ ਬਾਉਨਟਰੋਸਗਆਨੀ (Marie Bountrogianni) ਨੇ ਸਕਿਾ, "ਅਸੀਂ ਇਿ 

ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਰਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱ ਚ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਸਸਸਕਓਸਰਟੀ ਦੀਆਂ ਭਸਵਿੱ ਿੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ, ਤਕਨੀਕੀ-ਿੇਤਰ 

ਦ ੇਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਸਿਰ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਿਾਂ।" ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਸਕਿਾ, "ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਗਆਨ ਸਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 

https://ce-online.ryerson.ca/ce/calendar/default.aspx?section=course&sub=0&mode=course&ccode=CKDF%20110
https://ce-online.ryerson.ca/ce/calendar/default.aspx?section=course&sub=0&mode=course&ccode=CKDF%20140


 

 

ਇਸ ਉੱਭਰਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਿੈ, ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਲ ਲਈ ਸਸਿਲਾਈ ਦ ੇਿਾਸ 

ਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਿੁਸ਼ਸਕਸਮਤੀ ਿੈ।"  

ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾਰਿਮ (Markham), ਸਮਲਟਨ (Milton) ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਪਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਸਡੰਗ ਦ ੇਸਬੰਿ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਸਸਟੀ ਨੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ (Sheridan College) ਨੰੂ 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਪਸਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਕਲਪਾਂ ਤ ੇਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਯੋਜਨਾਬਿੱ ਿ ਡਾਉਨਟਾਉਨ 

ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਿਬ), ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਿਾਸ ਸਾਈਬਰਸਸਸਕਓਸਰਟੀ ਇੰਸਟੀਸਟਊਟ ਲਈ ਸਸਟੀ ਫੰਸਡੰਗ ਪਰਭਾਵੀ ਰਿੇਗੀ, ਜਦਸਕ ਸਮੁਿੱਚੇ 
ਪਰੋਜੈਕਟ ਦ ੇਉਿਨਾਂ ਤਿੱਤਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਰਾਇਰਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲੇਜ ਦੋਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਇਕਿੱ ਠੇ ਜਾਰੀ ਰਿੇਗੀ।  

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਜੀ. ਰੇਮੰਡ ਚੈਂਗ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕੰਟੀਸਨਊਂਗ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਕਾਸ ਿੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ 2019 ਸਵਿੱ ਚ 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਜਨਸ ਇਨਸਕਉਬੇਟਰ ਿੋਲਹਣ ਦ ੇਕੰਮ ਸਵਿੱ ਚ ਵੀ ਅਿੱਗੇ ਵਿ ਸਰਿਾ ਿੈ। ਰਾਇਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਨੇ ਇਸ 

ਪਸਿਲਕਦਮੀ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਸਸਿਯੋਗ ਦਰਸਾਇਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸਵਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਮੁਿੱ ਿ ਮੁਿਾਰਤ 

ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਰਾਇਰਸਨ ਦ ੇਡੀ.ਐਮ.ਜੈਡ. (DMZ) ਨੰੂ ਿੁਣੇ ਸਜਿੇ ਿੀ ਦੁਨੀਆ ਦ ੇਨੰਬਰ ਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ-ਅਿਾਸਰਤ ਇਨਸਕਉਬੇਟਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇ

ਮਾਨਤਾ ਸਮਲੀ ਿੈ।  

ਇਛੁਿੱ ਕ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਇਿੱਥੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵਿੱ ਚ ਪਸਿਲੇ ਚੈਂਗ ਸਕੂਲ ਦ ੇਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਰਸਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿਨ: https://ce-online.ryerson.ca 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਿੱਥੇ ਉਪਲਬਿ ਿੈ: www.brampton.ca/university 
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ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸਵਿੱ ਿ ਲਈ ਸਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਿਾਂ ਸਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵਿੱਚ ਵਾਿਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਸਵਸਵਿਤਾ ਸਾਨੰੂ ਵਿੱ ਿਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਿਾਉਂਦ ੇਿੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਵਿੱਚ ਸਸਥਤ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ 
ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਸਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦ ੇਿਨ ਅਤ ੇਇਿੱਥ ੇਰਸਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਿਨ। ਅਸਜਿਾ ਜੁਸਿਆ ਿੋਇਆ ਸ਼ਸਿਰ ਬਣਨ ਲਈ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿੋਵੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
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