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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲਵੋ  
ਡੇਵਵਡ ਅਸ਼ਰ (David Usher) ਨੇ Small Business Month ਨ ੂੰ  ਸੁਰਖੀ ਬ੍ਣਾਇਆ  

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲਵਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਪਤਝੜ ਲਵਿੱ ਚ ਪਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਲਹਤ 
ਕਰਨ ਿਈ ਇਿੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 
 

ਇਕਨੋਲਮਕ ਲਿਵੈਿਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕਾਉਂਸਿਰ ਜੈਫ ਬਾਓਮੈਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਲਕਹਾ “ਮੈਂ ਪਤਝੜ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿੜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ 
ਲਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।” “ਿੋਕਾਂ ਿਈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਲਨਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਈ ਪਰੇਰਣਾ ਿੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਸਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਲਸਖਿਾਈ ਅਤੇ ਸਿਾਹ ਵਰਗੇ 
ਆਰਲਿਕ ਲਵਕਾਸ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਲਨਆਂ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨ ਿਈ ਲਤਆਰ ਹੈ।” 
 

29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ  ਰੋਜ਼ ਲਿਏਟਰ ਲਵਿੱ ਚ ਿੇਲਵਿ ਅਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਿ ਮੁਿੱ ਖ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ (Core Creativity) ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵਿੱ ਚ Small Business 

Month (ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ) ਨੂੂੰ  ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਇਆ। ਿੇਲਵਿ ਅਸ਼ਰ ਇਿੱ ਕ ਕਿਾਕਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲਵਕਣ ਵਾਿਾ ਿੇਖਕ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਹਨ। ਸੂੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 
ਲਵਿੱ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.4 ਲਮਿੀਅਨ ਐਿਬਮਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲਵਿੱ ਚ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿੇਲਵਿ ਸੂੰਗੀਤ, ਵੀਿੀਓ ਅਤੇ ਪਰਯੋਗ ਦੇ ਸੁਮੇਿ ਰਾਹੀਂ ਪਰੇਰਕ 
ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮੂਿਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੂਿ ਤਿੱਤਾਂ ਲਵਿੱ ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੂੰ ਮ 'ਤੇ ਲਜ਼ਆਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਿ, ਸੂੰ ਤੋਖਜਨਕ ਅਤੇ 
ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਿੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਰਲਕਲਰਆ ਿਈ ਿੋੜੀਂਦੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਿੱ ਕ ਅੂੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਲਵਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਬੁਿਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਲਰਤ ਹੋਣ 
ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਿਈ ਲਟਕਟਾਂ ਹੁਣ $20 ਲਵਿੱ ਚ, ਅਤੇ ਲਵਲਦਆਰਿੀਆਂ ਿਈ ਲਸਰਫ $10 ਲਵਿੱ ਚ ਉਪਿਬਧ ਹਨ। 
 

22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੂੰ , ਬਰੈਂਪਟਨ ਟੈਕ ਟਾਕ ਿੜੀ ਲਵਿੱ ਚ Future of Touch Technology (ਛੋਹ ਤਕਨਾਿੋਜੀ ਦਾ ਭਲਵਿੱ ਖ) 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਵੈਲਨੂੰ ਿਰਾ ਉਟੁਕੁਰੀ 
(Avanindra Utukuri), ਬਾਂਟੋ (Baanto) ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਲਕਊਲਟਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚੀਫ ਟੈਕਨੀਕਿ ਆਲਫਸਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪਰੇਲਰਤ ਕਰਨ 
ਵਾਿਾ ਲਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਲਮਸਟਰ ਉਟੁਕੁਰੀ ਬਾਂਟੋ ਦੇ ਸੂੰ ਸਿਾਪਕ ਹਨ, ਜੋ ਲਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਉੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਿੇ, ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇਯੋਗ ਛੋਹ ਸਮਾਧਾਨ 
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਮੁਿੱ ਖ ਲਿਵੈਿਪਰ ਕੂੰ ਪਨੀ ਹੈ।  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਂਟਰਪਰਨਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਿੇ ਸਮਾਿ ਲਬਜਨੈਸ ਮੂੰ ਿ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿੜੀ ਪਲਹਿਾਂ ਹੀ ਚਿੱ ਿ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਪਲਨਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਇਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਿੇ ਮੌਲਕਆਂ ਲਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:  

 Age-Friendly Business – Be Ahead of the Wave (ਉਮਰ ਮੁਆਫਕ ਕਾਰੋਬਾਰ - ਿਲਹਰਾਂ ਤੋਂ ਅਿੱਗੇ ਰਹੋ)! (19 ਅਕਤੂਬਰ) 

 Get Your Business Up and Running (ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੂੰ  ਉਸਾਰੋ ਅਤੇ ਚਿਾਓ) (19 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ) 

 Importing & Exporting First Steps (ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਲਨਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਹਿੇ ਕਦਮ) (21 ਅਕਤੂਬਰ) 

 Entrepreneurs Connect - Sales: How to Increase Quality Leads for Higher Close Rates (ਆਂਟਰਪਰਨਰ ਕਨੈਕਟ - ਲਵਕਰੀ: ਉੱਚੇ 
ਸਮਾਪਤੀ ਰੇਟਾਂ ਿਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਿੀਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਲਕਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ) (28 ਅਕਤੂਬਰ) 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਕਰਸਪੇਸ (Brampton MakerSpace) ਦਾ ਵੀ ਪਤਝੜ ਿਈ ਰੋਮਾਂਚਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਮ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਵਿੱ ਚ 3D ਲਪਰੂੰ ਲਟੂੰਗ, ਰੋਬੋਲਟਕਸ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਿੋਕਾਂ 
ਿਈ ਆਪਸੀ-ਲਕਲਰਆ ਵਾਿੇ STEM (ਸਾਇੂੰ ਸ, ਟੈਕਨਾਿੋਜੀ, ਇੂੰ ਜਨੀਅਲਰੂੰਗ ਅਤੇ ਮੈਿ) ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਉੱਦਮ ਸਬੂੰ ਧੀ ਨੈਟਵਰਲਕੂੰਗ 
ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੀਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ (www.brampton.ca/makerspace)। 
 

ਲਜ਼ਆਦਾ ਵੇਰਲਵਆਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰਲਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਈ www.brampton.ca/dreambig 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਿਾ ਲਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਿਾ ਸ਼ਲਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਵਲਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਿਈ ਪਰਲਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਿਣ ਵਾਿੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਿੀ ਲਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਿੇ ਿੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਦਰਲਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੂੰ  ਲਵਹਿੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਲਨਕ ਸਹੂਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਿਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਿ 
ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਿੀਆਂ ਲਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਲਮਿਦੀ ਹੈ। 2007 ਲਵਿੱ ਚ ਖਲੋਿਹਆ ਲਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਸਲਵਕ ਹਸੋਲਪਟਿ, ਲਵਲਿਅਮ ਓਸਿਰ ਹੈਿਿ ਲਸਸਟਮ ਦਾ ਲਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਕ 
ਕੈਨੇਿਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿੇ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਹਸਪਤਾਿਾਂ ਲਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਿੋ ਕਰੋ। 

http://www.brampton.ca/dreambig
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
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 ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 
ਬਰਾਇਨ ਸਲਟਟਿ (Brian Stittle) 

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਿੀਆ ਕੋਆਰਿੀਨੇਟਰ 

ਲਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ 
905.874.2143 |  brian.stittle@brampton.ca    
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