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س ا ذریعےکمپنی پروگرام کی مدد کے وئر سنٹر اور سمر اپنی محنت اور برامپٹن انٹرپرین پمقامی طالبعلموں کا ایک گرو –آن برامپٹن، 
  ۔اپنی قسمت آزمائے گا کاروباری کمپنیاں قائم کر کے موسم گرما کے دوران

  
کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے ساتھ  تصّوراتطالبعلموں کے کاروباری  15وئر سنٹر کا سمر کمپنی پروگرام برامپٹن انٹرپرین

لبعلموں کے لیے اونٹاریو حکومت کا ایک پروگرام ہے، جو سال کی عمر کے درمیان کے طا 29سے  15کام کرے گا۔ سمر کمپنی ِمل کر 
تک کی معاشی گرانٹس فراہم  3000انہیں ان کے اپنے سمر بزنس کھولنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ پروگرام براہ راست تربیت، رہنمائی اور $

  کرتا ہے۔
  

اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے میں معاونت کرنا شہر کے  وئرشپننوجوانوں کی مالزمتوں اور نوجوانوں کی انٹرپری
ایہ کاری حاصل سال کے دوران نوکریاں، ٹیلنٹس اور سرم 20یہ منصوبہ شہر کے لیے اگلے  وضع کردہ اقدامات کا حصہ ہے۔میں  پالن

خاکہ ہے۔ نوجوانوں کو کاروبار میں عملی تجربہ حاصل کرنے میں مدد دینے کا مستقبل کی معاشی بڑھوتری  یعمل ایک کرنے کے لیے
 راست تعلق ہے۔ کے ساتھ براہ

  
، فنون پر مبنی کاروبار اور پرچون فروشیل کے پروگرام کے لیے طالبعلموں کے کاروباروں میں فوٹوگرافی، کپڑوں کے ڈیزائن اور اس سا

وئر بننے والے طالبعلم اپنے وقت کو ی نشستوں کے ساتھ ساتھ، انٹرپریناور تربیت ئیرہنما کیل ہیں۔ سمر کمپنی پروگرام گرافک ڈیزائن شام
  کی ضروریات کو پورا کرنے اور کاروبار کے لیے کچھ ابتدائی آمدنی پیدا کرنے میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کالئینٹ

  
سمر کمپنی ۔ ہےمیں سے چنا گیا  دہندگانسے زائد درخواست  120ن سے تعلق رکھنے والے ڈون اور کیلکو برامپٹ اس سال کے شرکاء

میں درخواست دینے کے حوالے سے تازہ ترین خبروں کے لیے کے پروگرام  2019سرما موسم پروگرام کے بارے میں معلومات اور 
www.ontario.ca/summercompany مالحظہ کریں۔  

  
کو مربوط کرنے کے لیے پورے سال کے دوران تقریبات کا  وئرزمعاونت فراہم کرنے اور انٹرپرین نٹر کاروبار میںوئر سبرامپٹن انٹرپرین

قائم شدہ پہلے سے کاروبار شروع کرنے والوں اور  نیا ہے۔ یہ انفرادی مشاورتوں اور مشورے کی بھی پیشکش کرتا ہے اور رہتا انعقاد کرتا
 کاروباروں کی معاونت کرنے کے لیے فنڈنگ اور پروگراموں تک رسائی کا مقام ہے۔

  
 اساتاقتب 

کی  "ہمیں اس لگن، عزم اور پیشہ ورانہ رویے سے محبت ہے، جو یہ نوجوان لوگ اپنے کاروباروں میں ال رہے ہیں۔ جدت اور نوجوانوں
وئرشپ اہم ہیں اور ہم اپنے نوجوانوں کو وہ مواقع اور معاونت دے کر مدد دینا چاہتے ہیں، جن کا وہ کامیاب ہونے کے لیے حق انٹرپرین

 اور یہ پروگرام اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔"رکھتے ہیں 
 برامپٹن میئر لنڈا جیفری       -
 

 یسے ھتے رہیں گے۔ ان نوجوان انٹرپرینوئرز میں اا کے دوران سمر کمپنی کے طالبعلموں کو بےحد دلچسپی سے دیکم"ہم موسم سر
 میں معاشی بڑھوتری، نوکریوں اور سرمایہ کاری کو آگے بڑھائیں گے۔" کاروباری رہنمأوں کی اگلی نسل موجود ہے، جو برامپٹن

 کونسلر جیف بومین، چیئر آف اکنامک ڈیولپمنٹ       -
 

وئر سنٹر اس حوالے سے ایک اہم حزو ہے کہ سٹی برامپٹن میں موجود کاروباری کمیونٹی کو کیسے خدمات اور معاونت رپرین"برامپٹن انٹ
وئر سنٹر سے پروگرام، جو برامپٹن انٹرپریناور سمر کمپنی جی ہےرمایہ کاری النے پر مرکوز نوکریاں اور س توجہاری فراہم کرتا ہے۔ ہم

 کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں، بڑھوتری کے لیے ایک مضبوط بنیاد بناتے ہیں۔"
 باب ڈارلنگ، ڈائریکٹر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن       -
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ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے  برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔

ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم  علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا
م برامپٹن کو ایک ایسے مربوط متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہ

 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca پر فالو کریں۔ فیس بکاور  ٹوئٹرہمیں ور نڈر ہو۔ شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا ا
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