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 ( میں اجتماعSquareاس موسم گرما میں سرمایہ کاروں کا سکوئر )

 
 Bramptonبرامپٹن، اونٹاریو: اس موسم گرما میں پانچ ہفتے تک بدھ والے دن کاروباری ماہرین اور برامپٹن اینٹرپرینور سنٹر )

Entrepreneur Centre کے عملے کے ساتھ مالقات کریں۔ )( اینٹرپرینور کنیکٹEntrepreneurs Connect کی طرف سے )جون سے  29

بجے تک ہوں گے اور اس کا مرکزی نقطہ کامیابی کا  12دوسرے سیزن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اوقات صبح ساڑھے دس بجے سے دوپہر 

 ( یو گا۔”.Formula for Success“فارموال یا "فارموال فار سکسیس" )

 

اہرین کی قیمتی رائے سے مستفیض ہونے اور حقیقی زندگی کے کاروباری مسائل کو اجتماعی مشاورت اور ایک دوسرے اس کا ہر سیشن م

 کے ساتھ رابطے کے ذریعے حل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔

 

ہنا ہے کہ "ہم ( کا کJeff Bowman( کے سربراہ کاؤنسلر جیف بومین )Economic Development Committeeاکنامک ڈویلپمنٹ کمیٹی )

اس سال یہ پروگرام دوبارہ منعقد کرنے میں بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ پچھلے سال یہ بہت کامیاب رہا تھا۔ یہ نئے کاروباری رابطے 

 بنانے اور نئی نئی کاروباری تجاویز اور صالحیات سیکھنے کا ایک غیر رسمی اور دلچسپ طریقہ ہے۔"

 

کی تھی۔ اس سال کے موضوعات اور مقررین کی  شرکتسے زیادہ کاروباری خواتین و حضرات نے  130پچھلے سال پانچ سیشنز میں 

( میں ہوا کریں گے اور ان کا وقت Garden Squareفہرست بھی پچھلے سال سے کچھ کم نہیں۔ تمام سیشنز بدھ والے دن گارڈن سکوئر )

 بجے تک ہوتا ہے۔ 12صبح ساڑھے دس بجے سے لے کر دوپر 

 

، ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ CPA ،CMA( Mira Siroticمیرا سروٹک ) (Formula for Successفارموال فار سکسیس ) –جون  29

(Executive Vice President( آلٹرالنکس )Alltralinx) 

 

یعنی ویب سائیٹس کے ذریعے رابطے قائم  (Generating Leads Through Websitesجینیریٹنگ لیڈز تھرو ویب سائیٹس )–جوالئی  13

 (Creative Directorاور کری ایٹو ڈائرکٹر ) CEOکے  DMINDED.CA( Shaun Ghulamکرنا شان غالم )

 

 Marnieبہترین مشورے مارنی ہیوز ) 10یعنی مارکیٹنگ کے متعلق  (Top 10 Marketing Tipsمارکیٹنگ ٹپس ) 10ٹاپ  –جوالئی  27

Hughesمارکیٹنگ ) ( کمیونیکیشنز سپیشلسٹMarketing Communications Specialist) 

 

، رائیٹنگ فار یو .B.A. ،B.Ed( Sheralyn Romanشیریلین رومن ) (Powerful Communicationپاورفل کمیونیکشن ) –اگست  10

(Writing for Youکی مالکن اور اکثریتی حصہ دار ) 

 

، FCPA(، Langes Tharmalingamیعنی ٹیکس کے متعلق مفید مشورے لینگس تھرمالنگم ) (Tax Tipsٹیکس ٹپس ) –اگست  24

FCGA( آڈیٹر ،Auditor( کینیڈا ریوینیو ایجنسی )Canada Revenue Agency) 

 

 ۔پر جائیں www.brampton.ca/becمزید معلومات اور رجسٹریشن کے لیے 
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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 )

مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر Bramptonمختلف 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.caکمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

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

 

http://www.brampton.ca/bec
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx


 

 

 

 
 رابطہ برائے میڈیا

 نیٹلی سٹاگ ڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Brampton)سٹی آف برامپٹن 

natalie.stogdill@brampton.ca  |05.874.36549 
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