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 سرگرمیوں کا مظہر ہےکاروباری کی شرکت برامپٹن میں خواتین ( میں ہونے والی تقریب میں Rose Theatreھیٹر )روز ت

 
 150( میں ہونے والی تقریب میں Rose Theatreکے سلسلے میں روز تھیٹر ) 2016مارچ کو خواتین کے عالمی دن  8برامپٹن، اونٹاریو: 

 کاروباری خواتین نے شرکت کی۔سے زیادہ 

 

زندگی میں توازن پیدا کرنے کے ( کی شرکت تھی جنہوں نے Kate Davisاس تقریب کی اہم خصوصیت کامیڈین اور اداکارہ کیٹ ڈیوس )
اتین کے موضوع پر کلیدی خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے وہاں موجود خو( on Balancing Life with Humourلیے مزاح کا استعمال )

کو اپنے گھر اور کام کی مصروف زندگیوں کی ضروریات میں توازن پیدا کرنے کے لیے مزاح کو نئے اور منفرد طریقوں سے استعمال 

 کرنے کی ترغیب دی۔

 

 Province( کی طرف سے صوبہ اونٹاریو )Brampton Entrepreneur Centreیعنی برامپٹن اینٹرپرینور سنٹر ) BECاس تقریب کا انعقاد 

of Ontario کی سرپرستی میں )RBC ( رائل بینکRBC Royal Bankکے فیاضانہ تعاون کے ساتھ کیا گیا۔ ) 

 

( Councillor Jeff Bowman( کے چیئر، کاؤنسلر جیف بومین )the Economic Development Committeeاکنامک ڈویلپمنٹ کمیٹی )

( کا کہنا تھا، " کامیاب کاروباری خواتین کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر Councillor Bowmanنے تقریب کا آغاز کیا۔ کاؤنسلر بومین )

مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ تقریب ہر سال پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ برامپٹن میں چھوٹے کاروبار 

 ترقی کر رہے ہیں۔"

 

طح کے کاروبار کر رہی ہیں، لیکن وہ تمام اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں، کاروباری خواتین اس تقریب میں شریک ہونے والی خواتین مختلف س

 کی کمیونٹی میں شرکت کرتی ہیں اور اپنے کاروباروں کو مزید کامیاب بنانے کے لیے یہاں سے ترغیب حاصل کرتی ہیں۔

 

 BEC( اس سے پہلے Judy Whaleکہ جوڈی وہیل )( کی مالSplendiferous Handmade Fine Soapsسپلینڈیفیرس ہینڈمیڈ فائن سوپس )

( کا کہنا تھا کہ "یہ تقریبات ہمیشہ بہت حوصلہ افزا ثابت ہوتی ہیں اور میں یہاں سے Judyکی چند تقریبات میں شامل ہو چکی ہیں۔ جوڈی )

آپ  –ی ہی دنیا میں محدود ہو جاتے ہیں جاتے وقت ہمیشہ بہت پر امید ہوتی ہوں۔ ایک چھوٹے کاروبار کا مالک ہونے کی وجہ سے آپ اکثر اپن

میں کام کرنے والے ماہرین سے رہتا ہے  BEC( کا رابطہ Judyتر بزنس کمیونٹی کا حصہ بننا بھی ضروری ہے"۔ جوڈی ) وسیعکے لیے 

روبار میں تبدیل اور اس وقت ایسا خاص طور سے ہے کیونکہ وہ اپنے ایک گزشتہ کاروبار کو ہاتھ سے بنائے جانے والے صابن کے اس کا

 کرنے کے مراحل میں ہیں جو کہ انہوں نے حال ہی میں شروع کیا ہے۔

 

کی تقریبات اور ان کا تعاون اس سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے  BEC( کے نزدیک Diane Michaudڈائی این مشاڈ )

"آنے والے سالوں میں مزید بہت سے لوگ چھوٹے کاروباروں کی طرف آئیں گے۔ نئے نئے تصورات اور ترغیب حاصل کرنے کے لیے 

ھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ برامپٹن میں کاروباری خواتین دوسرے کاروباری افراد سے رابطہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ مجھے یہ دیک

 A Spaکے ساتھ مل کر کام رہی ہیں اور اے سپا فیلنگ ) BECسال سے  15( پچھلے Dianeکس طرح سے سرگرم عمل ہیں۔" ڈائی این )

Feelingنامی ایک گشتی مساج سروس کی مالکہ ہیں۔ ) 

 

( financial planner( کی مالکہ اور فنانشل پالنر )Cooking and Yoga with Snigdha Malikککنگ اینڈ یوگا ود سنگدھا ملک )

( کا کہنا ہے "مزاح بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کسی کاروبار کو چالنا کے فوائد تو ہیں لیکن یہ دباؤ کا Snigdha Malikسنگدھا ملک )

سال سے کام کر رہی  16کے ساتھ پچھلے  BECسبب بھی بنتا ہے۔ اس دباؤ کو کم کرنا ضروری ہے اور اس کا ایک طریقہ مزاح ہے۔" وہ 

 Brampton Entrepreneur۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ "برامپٹن اینٹرپرینور سنٹر )ہیں اور اس وقت سے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں

Centre نے میری بہت مدد کی ہے اور کاروبار کا آغاز کرنے کے لیے میرے ساتھ تعاون کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ لوگ )

 کرنے کا کام بہت شاندار طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ کاروباری کمیونٹی کو تعاون اور کاروباروں کی ترقی میں مدد فراہم

 

کی طرف سے  BECکاروباروں کی سرپرستی اور کاروباری خواتین و حضرات کو ایک دوسرے سے رابطے کا موقع فراہم  کرنے کے لیے 

بھی فراہم کیا جاتا ہے اور یہ نئے اور سارا سال ان تقریبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ان کی طرف سے انفرادی سطح پر مشاورت اور تجاویز 

کی سروسز اور  BEC( بھی ہے۔ access pointپرانے کاروباروں کی مدد کے لیے سرمایہ اور پروگرام فراہم کے لیے یہ ایک نقطہ رسائی )

 ۔n.ca/becbramptoتقریبات کے متعلق مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں 

http://www.brampton.ca/bec


 

 

 

 

 

 

الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

ریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا

 ڈلنیٹلی سٹاگ 

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654 

 

 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

