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ਸੁਜ਼ਨ ਕੇ (ਕੈਥੀ) ਭੂ ਮੀ ਮਮਜ਼ਾਈਲ ਮਿਫੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂ ੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
ਇੰਜੀਨੀਅਮਰੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਿਵੈਲਪ੍ਮਮੰਟ ਟੀਮਾਾਂ ਦੀ ਲੀਿਰਮ਼ਿਪ੍ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਵਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੈ. ਮਮਸਜ਼
ਲੈਂ ਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਮਨਅਮਰੰਗ ਦੇ ਮਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾ਼ਿਨਾਾਂ ਦੇ ਲੇ ਖਕ ਜਾਾਂ ਸਮਹ ਲੇ ਖਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ
ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪ੍ਯੋਗ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈਈਈਈਈ ਭੂ ਮਮਕਾਵਾਾਂ: ਆਈਈਈਈ ਬੋਰਿ ਆਫ ਿਾਇਰੈਕਟਰਜ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਾਾਂ
ਦੇ ਉਪ੍ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਈਈਈਈਈ-ਅਮਰੀਕਾ ਬੋਰਿ ਆਫ ਿਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ (2013, 2016), ਰੀਜਨ 3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਈਈਈਈਈ
ਕੰਮਪ੍ਊਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ ਆਈਈਈਈਈ ਦੇ ਫੈਲੋ, ਆਈਈਈਈਈਈ-ਐਚਐਚਐਨ ਮੈਂਬਰ, ਆਈਈਈਈਈ ਕੰਮਪ੍ਊਟਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮਰਚਰਿ ਈ.
ਮੌਰਮਵਨ ਅਵਾਰਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈਈਈਈ ਸਟੈਂਿਰਿ ਐਸੋਸੀਏ਼ਿਨ ਸਟੈਂਿਰਿਜ਼ ਮੈਿਲਯੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਤਾ ਹੈ.
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ਜੇ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਮੈਂ ਆਈ ਈ ਈਈ ਨੂ ੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਵ਼ਿੇ਼ਿ ਅਮਧਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਮਵਚ ਮਨੱਜੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ. ਆਈ ਈ ਈਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇ਼ਿਾ ਇੱਕ ਅਮਜਹੀ ਥਾਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜੱਥੇ ਮੇਰੇ
ਮਵਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂ ੰ ਉਤ਼ਿਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਮਕ ਆਈਈਈਈਈਈ ਅਮਜਹੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਰਮਹਣ ਮਜੱਥੇ ਔਰਤਾਾਂ ,
ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਾਂ, ਨੌ ਜਵਾਨ ਪ੍ੇ਼ਿਾਵਰਾਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ੇ਼ਿੇਵਰ ਮਵਕਾਸ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਾਂ ਘੱਟ ਉਘੀਆਾਂ ਅਰਥਮਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਮਵੱਚ ਪ੍ਛੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਾਂ ਗੈਰਪ੍ਰਮਤ਼ਿਤ ਸਮੂਹਾਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
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ਮੈਂ ਮਵੱਤੀ ਮਰਪ੍ੋਰਮਟੰਗ ਨੂ ੰ ਸਪ੍ੱ਼ਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਮਥਕ ਮਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂ ੰ ਉਤ਼ਿਾਮਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀਆਾਂ ਕੋਮ਼ਿ਼ਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਾਂਗਾ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਵੱ ਤੀ
ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਸਾਨੂ ੰ ਸਪ਼੍ਿਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਿੀ ਮਵੱਤੀ ਮਰਪ੍ੋਰਮਟੰਗ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. IEEE ਓਪ੍ਰੇਮਟੰਗ ਯੂਮਨਟਾਾਂ ਨੂ ੰ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸੌਂਪ੍ਣਾ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਾਂ
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਮਸਰਜਣਾ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂ ੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਪ਼੍ਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬੁਮਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਪ੍ੱ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
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ਮੇਰਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਮਕ ਆਈ ਈ ਈ ਮਬਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਮਵਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂ ੰ ਵੈਮਲਊ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ. ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ
ਮਧਆਨ ਕੇਂਦਮਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਾਂ ਮਕ ਸਾਿੇ ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ, ਪ੍ਾਲਣ ਪ੍ੋ਼ਿਣ, ਪ੍ਰਤੀਮਿਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਮਕ ਸਾਿੀ ਮਵਮਭੰਨਤਾ ਲਈ ਲਚਕੀਲੇ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਨਾ ਮਕ' ਇਕ ਆਕਾਰ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਮਫਟ 'ਹੱਲ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਅਸੀਂ ਏਕੀਮਿਤ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਕਮਰਆਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਮਵਕਸਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਿੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ
ਮਸੱਧਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ.
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ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ
ਇੱਕ IEEE ਮਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਾਂ ਦੇ ਰੂਪ੍ ਮਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾਾਂ ਮਵੱਚ, ਸਮਾਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ, ਪ੍ਰਕਾ਼ਿਨਾਾਂ, ਸਥਾਨਕ
ਅਮਧਆਪ੍ਕਾਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਿੈਂਟ ਅਤੇ ਮਿਵੀਜ਼ਨ ਿਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਫਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੇਬ ਅਤੇ ਆਈਈਈਈਆਈ
ਦੀ ਮਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਾਂ ਮਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਵ਼ਿੇ਼ਿ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਹੈ. ਕਮੇਟੀਆਾਂ ਮੈਂ ਮਮਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਾਂ ਮਕ
ਆਪ੍ਣੇ ਅਨੁ ਭਵ ਮੈਨੂੰ IEEE ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਮੌਮਕਆਾਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਵ਼ਿੇ਼ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਮੈਂ ਪ੍ਮਹਲਾਾਂ
ਵੀ ਸਾਾਂ, ਮੈਂ ਠੋ ਸ ਪ੍ਮਹਲਕਦਮੀਆਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਲਾਾਂਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਾਂਗਾ ਜੋ ਮਾਮਧਅਮ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ. ਮੈਂ
ਮਨਰਦੇ਼ਿਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪ੍ਮਰਭਾਮ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਾਂਗਾ ਜੋ ਸਮਹਯੋਗ ਨੂ ੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ੍ਸੀ ਸਮਹਯੋਗ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਿੀ
ਮਵੱਤਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸਪ੍ੱ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਰਕੀਮਟੰਗ ਨੂ ੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਮਵੱਖ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.
ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਨੁ ਭਵਾਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈਈਈਈ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮਾਪ੍ਾਾਂ ਮਵਚ ਮਦੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਸਵੈਸੇਵੀ ਮਦਰ ਼ਿਟੀਕੋਣਾਾਂ ਤੋਂ ਸਾਿੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂ ੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਮਕ ਅਸੀਂ 'ਇਕ ਆਈ ਈ ਈਈ' ਹਾਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ
ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਫੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਵਲੱਖਣ ਲੋ ੜਾਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨ਼ਿੀਲ ਰਮਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਈਈਈਈਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਫਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ. ਆਈਈਈਈਈ
ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁ ਸੀਂ ਮਸਰਫ਼ ਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੁੱਝੇ ਸਮੇਂ ਮਵਚ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਮਹਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਹੋ. ਇਹ ਨਾ ਭੁ ੱਲੋ ਮਕ ਤੁ ਸੀਂ ਮਕਸ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ
ਹੋ - ਸਾਿੇ ਮਬਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ੇ਼ਿੇਵਰ ਅਤੇ ਆਈਈਈਈਈ ਦੇ ਮਰਕਾਰਿ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੈਂ
ਭਾਗ਼ਿਾਲੀ ਹਾਾਂ ਮਕ ਮੇਰੇ ਤਜ਼ਰਮਬਆਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗਲੋ ਬਲ ਆਈਈਈਈਈ ਮਦਰ ਼ਿਟੀਕੋਣਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸੰਤੁਮਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰ ਵਧਾ ਮਦੱਤਾ ਹੈ , ਸੰਗਠਨ
ਨੂ ੰ ਆਪ੍ਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਿੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਗਤੀ਼ਿੀਲਤਾ ਨੂ ੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ.
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