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 News releaseاعالمیہ  خبروں کا 
 

 

سیکنڈری  -ہندوستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی پوسٹ
 شراکتداریاں

  2023 ،جنوری 12

 Shastri Indo-Canadian)) کینیڈین انسٹی ٹیوٹ -شاستری انڈو البرٹا نے 
Institute  البرٹا اور ہندوستان میں پوسٹ سیکنڈری اداروں کے درمیان    کے ساتھ

پر    (MOU) میمورینڈمتعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے مفاہمت کی ایک  
 دستخط کیے ہیں۔ 

 

کینیڈین انسٹی ٹیوٹ، مفاہمت  -، نائب صدر اور صدر الیکٹ، شاستری انڈو  (Dr. Pavneesh Madan) ڈاکٹر پونیش مدن)بائیں سے دائیں( 

 ۔ کے ساتھ شامل ہوئے (Minister Demetrios Nicolaides)وزیر ڈیمیٹریوس نکوالئیڈز  ، پر دستخط کرنے کے لیے  میمورینڈمکی 
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اور یہ     پر توجہ مرکوز کر رہا ہے صوبہ مزید مالزمتوں کی تخلیق اور تنوع  ہے۔ سے متحرک تیزی  البرٹا کی معیشت 

نئی بین االقوامی شراکتیں اور بھی زیادہ ہنر مند نئے آنے والوں اور  گا۔  نے کو باری رکھےرہ بنےن اقتصادی انج کینیڈا کا 

 خاندانوں کو البرٹا کی طرف راغب کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ 

کینیڈا اور بھارت میں طلباء کے لیے نئے    (Shastri-Indo-Canadian Institute)کینیڈین انسٹی ٹیوٹ -انڈو -شاستری

  -- کو   (PSIs)پی ایس آئیز   – البرٹا اور ہندوستان میں پوسٹ سیکنڈری اداروں   (MOU)ایم او یو   مواقع فراہم کرتا ہے۔

اور فیکلٹی کے   اور طلباء    پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع،   دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور نئی تحقیقی شراکتوں،  ایک

 لیت کے ذریعے زیادہ آسانی سے علم کا اشتراک کرنے کی اجازت دے گا۔ شمو ساتھ 

مل کر کام  سیکٹرز کے  البرٹا کے ہندوستان کے ساتھ پہلے سے ہی مضبوط تعلقات ہیں، اس لیے ہمارے پوسٹ سیکنڈری"

کینیڈین انسٹی ٹیوٹ کے ساتھ اس معاہدے کے ذریعے، ہم اپنے  -شاستری انڈو  درست معنی رکھتا ہے۔ بنانا  تر آسان کو  ےکرن

کے درمیان ایک بہتر نیٹ ورک بنانے کے قابل ہو جائیں گے، جس سے علم اور ثقافت کے    (PSIs)پی ایس آئیز  متعلقہ

کہاں لے   کو میں یہ دیکھ کر بہت پرجوش ہوں کہ یہ نئی شراکت ہندوستان اور البرٹا  مواقع پیدا ہوں گے۔تبادلے کے مزید 

 ‘‘جاتی ہے۔

 (Minister of Advanced Education) ، وزیر اعلٰی تعلیم (Demetrios Nicolaides)ڈیمیٹریوس نکوالئیڈز

کینیڈین انسٹی ٹیوٹ کے درمیان نتیجہ خیز تعلقات بنانے کی طرف ایک اہم -انڈو البرٹا اور شاستری   (MOU)یہ ایم او یو "

لیبر کی   کے حامل ہنر مخصوص   ہماری حکومت سٹریٹجک امیگریشن پر توجہ مرکوز کر رہی ہے جو البرٹا کے قدم ہے۔

ہمارے صوبے   ،نئے آنے والوں کو  ،کے حامل ہنر    اعلی درجے کےاور یہ معاہدہ   کمی کو دور کرنے میں مدد کرے گی،

مضبوط ثقافتی رشتوں اور اہم کثیر الثقافتی رابطوں  داریاں   اس طرح کی شراکت  ہے۔سب سے بر تر میں راغب کرنے میں 

  "کو فروغ دینے میں بھی مدد کر سکتی ہیں۔

 ,Minister of Trade) وزیر تجارت، امیگریشن اور کثیر الثقافتی ، (Rajan Sawhney) راجن ساہنی

Immigration and Multiculturalism) 

ایم او  ہیں کہ یہمیں واقعی بہت پرجوش  (Shastri-Indo-Canadian Institute) ٹیوٹ کینیڈین انسٹی -ہم شاستری انڈو "

، پیشہ ورانہ ترقی، اور طلباء اور اساتذہ کے ساتھ  ر ، ادارہ جاتی شراکت داری کی تعمیعلم کو متحرک کرنے  (MOU)یو 

، کمیونٹی زہندوستان کے ساتھ البرٹا کی یونیورسٹیکے ذریعے،  تحقیق کی حمایت  ترین  جدیداور   لیت کے ذریعے شمو 

  ۔"  کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دے گا سکالجوں اور پولی ٹیکنک

 کینیڈین انسٹی ٹیوٹ-، نائب صدر اور منتخب صدر، شاستری انڈو Dr. Pavneesh Madan) ڈاکٹر پونیش مدن

(Shastri Indo-Canadian Institute) 

یہ دونوں دائرہ اختیار  البرٹا اور ہندوستان کے درمیان تعلیمی اور تحقیقی مواقع کو وسعت دے گا،    (MOU)ایم او یو  جبکہ

 :  جن پر توجہ مرکوز کرنا ہے، بشمولے گا خاکہ بھی پیش کرترجیحات کا کے لیے متعدد   (PSIs)پی ایس آئیز  میں 

ہندوستان سے مزید نئے آنے والوں کو راغب کرنے کے لیے البرٹا کی بین االقوامی طلباء کی بھرتی کی   •

 حکمت عملیوں کو بڑھانا 
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 کو فروغ دینا   اشتراکانڈیا تعلیمی تعاون اور -البرٹا  •

 ت کرنامعاونوں کی اور دور زمشن کے درمیان   (PSIs)پی ایس آئیز  البرٹا اور ہندوستان میں •

حکومت البرٹا کے بین االقوامی تعلیم اور روزگار کے اہداف کی حمایت کے لیے البرٹا اور ہندوستان میں  •

 صنعت کو شامل کرنا 

 معاہدے کی شرائط دو سال کے لیے نافذ العمل ہیں، جس میں مزید دو سال کی توسیع کا موقع ہے۔ 

ایک دو قومی ادارہ ہے جسے ہندوستان اور کینیڈا کی   (Shastri Indo-Canadian) کینیڈین انسٹی ٹیوٹ -شاستری انڈو 

حقیقی شراکت داری، اور نیٹ ورکس کو فروغ  حکومتوں نے دو قومی راہداریوں پر تعلیمی روابط، تعاون اور تبادلے، ت

یہ حکومت ہند کی وزارت تعلیم کے ذریعہ مالی   کے لیے الزمی قرار دیا ہے۔ کو ابھارنےدینے، سہولت فراہم کرنے اور ان 

 تعلیم میں نظم و ضبط کی حمایت کرتا ہے۔    پوسٹ سیکنڈری تمامکرتا ہے اورحاصل اعانت 

 متعلقہ معلومات 

 شاستری انڈو کینیڈین انسٹی ٹیوٹ   •
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