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Qershor 2022

Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka vendosur që qershori 2022 do të caktohet
si "muaji kombëtar i edukimit për sigurinë kibernetike" në një përpjekje për të
njohur rolin thelbësor të edukimit për sigurinë kibernetike në vizionin NICE
për të "përgatitur, rritur dhe mbështetur një fuqi punëtore të sigurisë
kibernetike që mbron promovon sigurinë kombëtare dhe prosperitetin
ekonomik të Amerikës.” Rezoluta dypartiake dhe dydhomëshe (Rezoluta e
Dhomës 1154 dhe Rezoluta 680 e Senatit) u prezantua në Shtëpinë e
Përfaqësuesve dhe Senatin në fillim të këtij muaji dhe u ra dakord nga Senati
më 15 qershor.

Në Konferencën dhe Ekspozitën Vjetore NICE të mbajtur në Atlanta në fillim
të qershorit, si pjesë e Muajit Kombëtar të Edukimit për Sigurinë
Kibernetike, u njoftuan të dhëna të reja CyberSeek që zbuluan një rritje të
konsiderueshme të numrit të vendeve të punës të hapura në sigurinë
kibernetike në Shtetet e Bashkuara. Disa entitete të sektorit publik dhe
privat vazhdojnë të koordinojnë përpjekjet për të adresuar mungesën e
fuqisë punëtore të sigurisë kibernetike duke zgjeruar mundësitë arsimore.
Edhe pse edukimi për sigurinë kibernetike zhvillohet gjatë gjithë vitit, ka
disa përpjekje gjatë muajit qershor për të bashkuar komunitetin e edukimit
për sigurinë kibernetike përmes konferencave, seminareve, trajnimit të
mësuesve, zhvillimit të fakulteteve, kampeve verore etj.

Çfarë duhet të dinë prindërit
tuaj për sigurinë kibernetike

 

Kanadaja prezanton legjislacionin e
ri të sigurisë kibernetike për

infrastrukturën kritike
 

Ministri i Sigurisë Publike i Kanadasë, Marco Mendicino, ka
njoftuar hapa të mëtejshëm për të forcuar sigurinë kibernetike
të Kanadasë me prezantimin e Bill C-26, Një Akt që Respekton
Sigurinë Kibernetike (ARCS). Ky legjislacion i propozuar synon
të mbrojë kanadezët dhe të forcojë sigurinë kibernetike në të
gjithë sektorët financiarë, të telekomunikacionit, energjisë dhe
transportit.

Ndërsa një ngjarje e sigurisë kibernetike mund të jetë e
frikshme për këdo, të kuptuarit se si mund të ndodhin dhe
si ta shmangni atë mund të bëjë ndryshimin.
Jepini pak qetësi mamit dhe babit dhe familjes suaj duke u
shpjeguar se çfarë duhet të dinë për sigurinë kibernetike
dhe rreziqet që ju presin në internet dhe flini pak më mirë
vetë.
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