
 

  

 پریس ریلیز

  

 آسٹریلیا گلوبل سابق طلباء نیٹورک کی پاکستان میں وسعت
 

آسٹریلوی ہائی کمشنرمارگریٹ ایڈمسن نے پاکستان میں آسٹریلیا کے گلوبل سابق طلباء کے نیٹ ورک کی 

خارجہ جولی بشپ کی طرف سے شروع کیا گیا یہ توسیع کا خیر مقدم کیا ہے. حال ہی میں آسٹریلوی وزیر 

جن میں -نیٹ ورک دنیا بھر سے آسٹریلیا سے پڑھنے والے لوگوں کے درمیان کنکشنز کو فروغ دیتا ہے

  پاکستان سے کئی ہزار طلبہ بھی شامل ھیں ۔ 

 

میابیوں کا جشن محترمہ ایڈمسن نے کہا، "آسٹریلیا گلوبل سابق طلباء مشغولیت اسٹراٹیجی سابق طلباء کی کا

مناتے ہوئے اور عالمی برادری اور اس عالقے کے ساتھ آسٹریلیا کے کنکشن کو مضبوط کرنے اور 

 مضبوط روابط برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے."

 

محترمہ فائزہ الرحمن سید، آسٹریلیا ایوارڈز سابق طالب اور سابق طلباء ایگزیکٹو کمیٹی کے صدر نے کہا 

رانہ اور ذاتی حیثیت میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں جو سابقین کا ایک عالمی نیٹ کہ "میں پیشہ و

نمٹنے، روزگار کے لئے ہماری تالش میں یہ ہو جائے ریورس ثقافت  -ورک کا حصہ بننے پر خوش ہوں 

 جھٹکا کے ساتھ، یا صرف مطالعہ اور آسٹریلیا میں رہنے کے ہمارے تجربات کا اشتراک کرنے کے. "

 

سابق طالب علم نیٹ ورکس کی رکنیت پیشہ ورانہ ترقی، مشترکہ تحقیق اور مضبوط کاروبار کنکشن کے 

 لئے مواقع فراہم کرتا ہے.

 

آسٹریلیا نے خواتین کے لئے پیشہ ورانہ ترقی کے فروغ پر خاص طور پر توجہ مرکوز کی ہے. ہائی 

حوصلہ افزائی  دوسرے کی حمایت اور  کمشنر نے حال ہی میں عورتوں کی پیشہ ورانہ ترقی میں ایک

نیٹ ورک کا آغاز کیا. کرنے کے لئے ویمن اینڈ لیڈرشپ   

 

ملین سے زیادہ بین االقوامی طالب علموں نے گزشتہ پچاس سالوں میں آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کی  2.5

ے ایک ہے. آسٹریلیا ہے آسٹریلیا، بین االقوامی طلباء کے لئے دنیا کے سب سے زیادہ مقبول مقامات میں س

سے زائد پاکستانی علماء داخل ہیں. 16,000کی یونیورسٹیوں میں فی الحال   

 

اگر آپ ایک آسٹریلوی سابق طالب علم ہیں اور پاکستان میں آسٹریلوی گلوبل سابق طلباء کے نیٹ ورک کا 

 حصہ بننا چاہتے ہیں، 

  globalalumni.gov.au پر رجسٹر کریں
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