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پریس ریلیز
کرٹن یونیورسٹی کے سابق طالب علم کے پاکستان باب کا آغاز
پاکستان میں آسٹریلیا کی ہائی کمشنر ،مارگریٹ ایڈمسن نے آسٹریلیا کی کرٹن یونیورسٹی کے سابق طالب
علموں کے پاکستان باب کا گزشتہ رات آغاز کیا.
کرٹن یونیورسٹی کے طلبہ پبلک  ،پرائیویٹ اور غیر منافع بخش شعبوں میں ہائی پروفائل اور بااثر عہدوں
پر کام کر رہے ہیں جن میں سے  600سے زائد سابق طالب علم پاکستان میں مقیم ہیں  -پاکستان میں سابق
طلباء کا یہ باب اس کے گریجویٹس میں روزگار کے مواقع بڑھانے کے لئے پاکستان میں کرٹن یونیورسٹی
آسٹریلیا اور موجودہ اور ممکنہ امپالئیرز کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے .یہ سابق طلبہ
پاکستانی تعلیمی اداروں کو کرٹن یونیورسٹی کے ساتھ منسلک کرنے کے لئے بھی کام کریں گے.
ہائی کمشنر ایڈمسن نے آسٹریلیا میں رہنے والے اور زیر تعلیم پاکستانی طالب علموں کی بڑھتی ہوئی تعداد
کو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان مضبوط لوگوں کا لوگوں سے لنکس کا نشان کہا۔ انہوں نے پاکستان
( )globalalumni.gov.auمیں آسٹریلوی گلوبل سابق طلباء کے نیٹ ورک کے حالیہ آغاز کا ذکر کیا اور
اس میں شامل ہونے کرٹن کے سابق طالب علم کی حوصلہ افزائی کی.
"آسٹریلیا آسٹریلوی اعلی تعلیمی اداروں میں اس وقت تقریبا  16،000پاکستانیوں کا اندراج ہے ۔ آسٹریلیا
پیشہ ورانہ ترقی اور اعلی معیار کی تعلیم کے لئے پاکستان تیسری سب سے بڑی بین االقوامی منزل ہے"،
محترمہ ایڈمسن کہا.
"میں کرٹن یونیورسٹی کے سابق طالب علموں کے اس باب کے منتظمین کو مبارکباد دیتی ہوں اور پاکستان
میں آسٹریلوی سابق طلباء کے نیٹ ورک کی توسیع کے لئے اس ایونیو کا خیرمقدم کرتی ہوں".
 Curtinیونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر دبورا ٹیری نے کہا" :ہم کو خوشی ہے کہ النچ کی تقریب
ہماری  50تقریبات کے دوران  2017میں ہو رہی ہے 50 .سال پہلے ٹیکنالوجی کے مغربی آسٹریلوی انسٹی
ٹیوٹ نے آپریٹ کرنا شروع کیا، .نیٹورک کی بانی نور آفتاب اور سابق طلباء کے اس بابنے النچ کو ممکن
بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے .یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ارغ التحصیل لوگ کرٹن کے
لئے مصروف عمل ہے " .
کرٹن یونیورسٹی کے پاکستانی سابق طلباء کی ایک بڑی تعداد اور ٹیلی کام ،بینکنگ ،اور ترقی کے شعبوں
کے رہنماؤں اور اداروں نے اسالم آباد میں النچ کی تقریب میں شرکت کی.
کرٹن یونیورسٹی ،آسٹریلیا کے  14وزیر اعظم جان کرٹن کے نام سے منسوب ہے۔ یہ  68،000طلباء کے
ساتھ مغربی آسٹریلیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے .ہر سال کرٹن میں  60سے زیادہ ممالک سے
 7،000سے زائد بین االقوامی اور  200پاکستانی طلباء کا انٹیک ہوتا ہے۔ کرٹن یونیورسٹی دنیا میں ٹاپ دو
فی صد یونیورسٹیوں کے درمیان ہے.
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