
 

 

 

24 ਜੁਲਾਈ, 2018 

15 ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸਮਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 
  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਵਮਹਨਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton 

Entrepreneur Centre) ਅਤੇ ਸਮਰ ਕੰਪਨੀ (Summer Company) ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੇ ਸਵਹਯੋਗ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਗਰਮੀ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਵਿਪ ਵਿੱਚ 
ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਕੋਵਿਿ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਿਾ ਸਮਰ ਕੰਪਨੀ ਪਰੋਗਰਾਮ, 15 ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਿੀਆਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ 
ਿੇਣ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਰ ਕੰਪਨੀ 15 ਅਤੇ 29 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਿਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ 
ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਖੁਿ ਿਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਿੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਹਾਰਕ (ਪਰੈਕਟੀਕਲ) ਟਰੇਵਨੰਗ, ਮੈਂਟਰਵਿਪ ਅਤੇ  
$3000 ਤੱਕ ਿਾ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਿਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਾ ਹੈ। 
  

ਨੌਜਿਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਵਿਪ ਲਈ ਨਿੇਂ ਮੌਵਕਆਂ ਲਈ ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣਾ, ਵਸਟੀ ਿੇ Economic Development Master 

Plan (ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਡੈਿਲੈਪਮੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ) ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਰਿਾਈ ਹੈ। ਪਲਾਨ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪਰਵਤਭਾ ਅਤੇ 
ਵਨਿੇਿ ਨੰੂ ਆਕਰਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਟੀ ਲਈ ਟੀਚਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ (ਰੋਡਮੈਪ) ਹੈ। ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਿ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਨ ਿਾ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵਸੱਧਾ ਸਬੰ੍ਧ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਸਾਲ ਿੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਿਾਮਲ ਹੈ, ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ, ਕੱਪਵਿਆਂ ਿੇ ਵਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਰਟੇਲ, ਕਲਾ-ਅਧਾਵਰਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ, 
ਅਤੇ ਗਰਾਵਫਕ ਵਡਜ਼ਾਈਨ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਿੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਟਰੇਵਨੰਗ ਸੈਿਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਮਰ ਕੰਪਨੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾ ਵਹੱਸਾ ਹਨ, ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ-ਬ੍ਣੇ-
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਕਲਾਈਟਂ ਿੀਆਂ ਲੋਿਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬੰ੍ਧੀ ਥੋਿਹੀ ਿੁਰੂਆਤੀ ਆਮਿਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਿਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ 
ਰਹੇ ਹਨ। 
 

This year’s participants (ਇਸ ਸਾਲ ਿੇ ਭਾਗੀਿਾਰ) ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (Brampton) ਅਤੇ ਕੈਲਡੋਨ (Caledon) ਿ ੇ120 ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ 
ਗਏ ਸਨ। ਸਮਰ ਕੰਪਨੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ 2019 ਿਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਿਾਸਤੇ, 
www.ontario.ca/summercompany ‘ਤੇ ਜਾਓ।  
  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਨੰੂ ਜੋਿਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਰਮ ਚਲਾਉਂਿਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਿਿਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿੀ ਪੇਿਕਿ ਿੀ ਕਰਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੇਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ (ਸਟਾਰਟ-ਅਪ) ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣ ਲਈ ਫੰਵਡੰਗ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਿਾ ਪਹੰੁਚ ਕੇਂਿਰ ਿੀ ਹੈ। 
  

 ਹਿਾਲੇ 

“ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਿ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪੇਿਾਿਰਾਨਾ ਗੁਣ ਨੰੂ ਪਸੰਿ ਕਰਿੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਨੌਜਿਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲਆਉਂਿੇ ਹਨ। ਨਿੀਨਤਾ ਅਤੇ 
ਨੌਜਿਾਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਵਿਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮੌਕੇ ਿੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਵਜਸ ਸਵਹਯੋਗ ਿੇ ਹੱਕਿਾਰ ਹਨ, 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਸਵਹਯੋਗ ਿੇਣਾ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਸਨੰੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ।” 

http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/177/
http://www.brampton.ca/EN/Business/economic-development/Why-Brampton/Pages/Business-Headline-Article.aspx/177/
http://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/youth/Pages/Summer-Company.aspx
http://www.ontario.ca/summercompany


 

 

-       ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਹੁਤ ਵਜ਼ਆਿਾ ਵਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਿਾਲੇ ਸਮਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਿਾਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਿੀ ਅਗਲੀ ਪੀਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਿੇਿ ਨੰੂ ਿਧਾਉਣਗੇ।” 

-       ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਮੁਖੀ, ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਡੈਿਲੈਪਮੈਂਟ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਇਸਿਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ ਵਕ ਵਸਟੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਸੇਿਾ ਵਿੰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਧਆਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਿੇਿ, ਅਤੇ ਸਮਰ ਕੰਪਨੀ ਵਜਹੇ ਪਰੋਗਰਾਵਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਿਵਰਤ ਹੈ, ਵਜਸਨੰੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ 
ਸੈਂਟਰ ਿੁਆਰਾ ਪੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਧੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਨੀਂਹ ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਿਾ ਹੈ।” 

-       ਬ੍ੌਬ੍ ਡਾਰਵਲੰਗ (Bob Darling), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਕੋਨੋਵਮਕ ਡੈਿਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ, ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਿੱਡਾ ਸੋਚ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਿੇ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿੇ ਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ, ਨੌਜਿਾਨ ਅਤੇ ਵਿਵਿਧਤਾ ਸਾਨੰੂ ਿੱਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਿੇ ਹਨ। ਵਨਿੇਿ ਨੰੂ ਉਤਿਾਵਹਤ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਿਿ-ਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਂਿੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਿੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪਰ ਲਾਂਘੇ ਿੇ ਕੇਂਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਿੋੀਲੇ ਿਵਹਰੀ ਕੇਂਿਰਾਂ ਿਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਭਰਿੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵਿਆ ਹਇੋਆ ਿਵਹਰ 
ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਿਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਕ ਅਤੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤ ੇFacebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 
 
 
  

 

 

http://twitter/
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/#_blank

