
 

 

 

9 ਜਨਵਰੀ, 2017  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹਣੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇਗਾ 
 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) (ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ.) 
(BEC) – ਜੋ ਕਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਮਾਲ੍ਕਾਂ ਲ੍ਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੱੁਖ ਸਰੋਤ ਹੈ – ਹਰੇਕ ਮੰਗਲ੍ਵਾਰ ਨੰੂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੱੁਲ੍ਹੇਗਾ। 
 

ਗਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲ੍ਈ, ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ. (BEC) ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਸਲ੍ਾਹਕਾਰ (ਕਬ੍ਜਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ) ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਮਾਲ੍ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲ੍ਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸਲ੍ਾਹ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 
 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵੱਚ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਕਵੱਚ ਕਈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਕ 
ਕਰਹਾ ਹੈ,” ਇਕੋਨੋਕਮਕ ਡੈਵਲੈ੍ਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਉਂਸਲ੍ਰ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਕਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਕਹਾ, “ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲ੍ਈ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ ਕਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ੍ਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੰੂ ਕਸਰਫ਼ ਕਮਲ੍ਣ ਲ੍ਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲ੍ਤ ਭਕਰਆ ਹੈ।” 
 

ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ. (BEC) ਦੇ ਕਨਯਕਮਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲ੍ਾਵਾ, ਅਗਲੇ੍ ਕੁਝ ਮਹੀਕਨਆਂ ਕਵੱਚ, ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਬ੍ਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਪਕਹਲ੍ਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕਲ੍ਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਕ ਹਰੇਕ ਮੰਗਲ੍ਵਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ: 

 10 ਜਨਵਰੀ – ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਚਾਲ੍ੂ ਕਰੋ 

 17 ਜਨਵਰੀ – ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਵਵਹਾਰਕ ਹੈ? 

 24 ਜਨਵਰੀ – ਮਾਹਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਨਾਈਟ - ਅਕਾਉਂਕਟੰਗ 

 31 ਜਨਵਰੀ – ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਕਵੇਂ ਵਧਾਓ 

 7 ਫਰਵਰੀ – ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਚਾਲ੍ੂ ਕਰੋ 

 14 ਫਰਵਰੀ – ਮੈਂਟਕਰੰਗ ਕਮਕਸਰ 

 21 ਫਰਵਰੀ – ਮਾਹਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਨਾਈਟ - ਲ੍ੀਗਲ੍ 

 28 ਫਰਵਰੀ – ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਕਕਵੇਂ ਵਧਾਓ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲ੍ਈ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ੍ ਜੁੜਨ ਲ੍ਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ੍ ਕਾਰਜਕਰਮ ਚਲ੍ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਲ੍ਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ੍ ਅਤੇ ਸਥਾਕਪਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲ੍ਈ ਫੰਕਡੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਮਾਂ 
ਦਾ ਵੀ ਮੁੱ ਖ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ www.brampton.ca/bec 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਕਸਟੀ ਹਾਲ੍ ਕਵਖੇ ਐਟਰੀਅਮ (Atrium) ਕਵੱਚ ਸਕਥਤ ਹੈ। ਕਸਟੀ ਹਾਲ੍ ਕਵਖੇ ਪਾਰਕਕੰਗ ਪਕਹਲੇ੍ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ 
ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਦਨਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਕਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਵਕਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲ੍ਈ ਪਰਕਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲ੍ਣ ਵਾਲੇ੍ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲ੍ੀ ਕਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ੍ ਲੋ੍ਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਨਵਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਕਲ੍ਆਂ ਨੰੂ ਕਵਹਲੇ੍ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਕਨਕ ਸਹੂਲ੍ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ੍ 

http://www.brampton.ca/bec


 

 

ਵੱਧ ਰਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲ੍ੀਆਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਕਮਲ੍ਦੀ ਹੈ। 2007 ਕਵੱਚ ਖੋਕਲ੍ਹਆ ਕਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਸਕਵਕ ਹਸੋਕਪਟਲ੍, ਕਵਕਲ੍ਅਮ ਓਸਲ੍ਰ ਹੈਲ੍ਥ ਕਸਸਟਮ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਕਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲ੍ਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲ੍ਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ੍ ਕਰੋ। 
 
 

 
 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਨੈਟਲ੍ੀ ਸਟੋਗਕਡਲ੍ (Natalie Stogdill) 
ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਕਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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