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 ( کا سبقBusiness continuity( کے لیے بزنس کنٹی نیوٹی )Stems Floral Studioسٹیمز فلورل سٹوڈیو )

 

کے اوپر واقع ایک یونٹ میں  (Stems Floral Studioسٹیمز فلورل سٹوڈیو )( کے Debbi Visserمیں ڈیبی وسر ) 2016جنوری 

 آگ لگنے کی وجہ سے اس کا کاروبار تقریباً پانچ ہفتے کے لیے بند ہو گیا تھا۔

 

 Main( والی پھولوں کی دکان جو کہ برامپٹن کے ڈاؤن ٹاؤن کی مین سٹریٹ )McArter Lane( کی مکارٹر لین )Debbiڈیبی )

Street( اور کوئین سٹریٹ )Queen Street کے چوراہے سے چند قدم کے فاصلے پر ہے خوب چل رہی تھی۔ اس نے یہ سٹور )

 کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔کاروبار میں کھوال تھا اور یہ آتشزدگی اور اس سے ہونے واال نقصان اس کے  2010

 

پانی تھا۔ میرا کاغذی ریکارڈ بھیگ چکا تھا۔ ( کا کہنا یہ تھا کہ "آگ سے زیادہ بڑا مسئلہ پانی تھا۔ درازوں میں پانی ہی Debbiڈیبی )

 فرش تباہ ہو گیا تھا۔ میرا کولر کام نہیں کر رہا تھا۔"

 
( سے پہلے پہلے کھولنا تھا لہذا اس کے اگلے چند ہفتے مرمتوں اور Valentine’s Dayچونکہ اسے اپنی دکان کو ویلنٹائنز ڈے )

 یں مصروف گزرے۔انشورنس کمپنی کے ساتھ فون پر معامالت طے کرنے م

 

( پر کام پھر سے شروع ہو گیا ہے اور یہ لوگ مشاورت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ شادیوں اور دوسرے خاص Stemsاب سٹیمز )

مواقع کے لیے پھولوں کی ڈیلیوری کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دکان پر آنے والے گاہکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ڈیبی 

(Debbi کا کہنا ہے ) اس عرصہ میں کاروبار کے کافی مواقع میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ مجھے احساس ہو رہا کہ جب میری"

 دکان بند تھی تو بہت سے ممکنہ گاہکوں نے فون کیے تھے یا وہ دکان پر آئے تھے۔"

 

کارڈز کا ڈجیٹل بیک اپ ( کا کہنا تھا کہ "اپنے تمام ریDebbiاس کو اس تجربے سے کچھ تلخ سبق بھی حاصل ہوئے ہیں۔ ڈیبی )

رکھیں اور کاغذی ریکارڈ کو دکان کی بجائے کہیں اور رکھیں۔" مختلف کاروباروں کے لیے کچھ چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل 

ہوتی ہیں۔ پھولوں کے کام میں ایک درست طریقے سے کام کرنے واال کولر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ "مجھے اب سمجھ میں آیا ہے کہ 

 کوئی واقعہ دوبارہ ہونے کی صورت میں اپنے پھولوں کے لیے ایک کولر کا بندوبست کر کے رکھنا ہو گا۔"مجھے ایسا 

 

BEMO ( برامپٹن ایمرجنسی مینیجمنٹ آفسBrampton’s Emergency Management Office پچھلے )سالے سے برامپٹن  15

ے بزنس کنٹی نیوٹی ایڈوائزر ک BEMOراہم کر رہا ہے۔ کے لوگوں کو ہنگامی حاالت سے نپٹنے کے لیے تیار رہنے میں مدد ف

(Business Continuity Advisor( رک برنارڈ )Rick Bernard کا کہنا تھا کہ "ایک کام جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ )

کے رکھیں۔ کاروباروں کو اس بات کی ترغیب دینا کہ وہ ہنگامی حاالت کے متعلق سوچ کر اس کے بارے میں منصوبہ بندی کر 

( کے ساتھ پیش آنے واال واقعہ اتناغیر معمولی بھی نہیں۔ کاروباروں کو مختلف نوعیت کے ہنگامی حاالت کا سامنا Debbiڈیبی )

( کا مقصد ہے کہ آپ کے کاروبار، آپ کے Business continuity planningکرنا پڑتا رہتا ہے۔ بزنس کنٹی نیوٹی پالننگ )

صالحیت کو زیادہ سے کے اثر کو کم سے کم کرنا اور آپ کے کاروبار کو جاری رکھنے کی آپ کی  گاہکوں یا مالزمین پر اس

 زیادہ کرنا۔

 

( ہے جو کہ دنیا بھر میں Business Continuity Awareness Weekمئی بزنس کنٹی نیوٹی اویئرنیس ویک ) 20تا  16

۔ مئی کا مہینہ برامپٹن کے طور پر جانا جاتا ہےموقعے کے کی ترغیب کے بندی منصوبہ کاروباروں کو ہنگامی حاالت کے لیے 

سال ہو گئے ہیں  15 کےروسز کی س BEMO( کا مہینہ ہے اور اس سال Emergency Managementلیے ایمرجنسی مینیجمنٹ )

( Business Continuity Awareness Weekبزنس کنٹی نیوٹی اویئرنیس ویک )جن میں اس نے کئی ذیلی منصوبے جیسا کہ 

مئی( اور کئی دوسرے خصوصی منصوبے بھی  7تا  Emergency Preparedness Week( )1ایمرجنسی پری پیرڈنیس ویک )

 ترتیب دیے ہیں۔

 

 ۔یہاں کلک کریںسے گفتگو کے لیے  BEMO( کی Debbiڈیبی )

 

( سے Rick Bernardپر وزٹ کریں یا رک برنارڈ ) www.brampton.ca/preparedید معلومات کے لیے براہ مہربانی مز

rick.bernard@brampton.ca  پر رابطہ کریں۔ 905.874.2361یا 
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