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 چھوٹا کاروباری مہینہ  کابرامپٹن میں نوجوابوں کو ترغیب دینے 
 انصاف کو فروغ دینے والی قانونی ایپ اور فرم کے لیے جذبہ 

 
 "برامپٹن جدت اور انٹرپرینیوئرشپ کا مرکز بن گیا ہے۔" 

 
کے الفاظ ہیں، جو برامپٹن میں مبنی ایک نوجوان انٹرپرینیوئر ہے، جس کا انصاف تک  (Christien Levien) وینیکرسٹین لیہ 

وسیع رسائی کا جذبہ ایک ایپ پر مبنی کاروبار کو فروغ دینے کا سبب بنا۔ وہ شہر میں موجود ان کئی نوجوانوں میں سے ایک 
اور برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر کے ذریعے تربیت، شاگردی اور گرانٹ  –یں ہے جو اپنے کاروباری خوابوں کا پیچھا کر رہے ہ

 کے پیسوں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ 
 

 150کاروباری شروعاتوں کی معاونت کی، جو  100نے کہا، "پچھلے سال، سٹی نے  (Linda Jeffrey) میئر لنڈا جیفری
نوجوان لوگ خیال کھرچا ہے۔ ہمارے پاس برامپٹن میں سینکڑوں روشن نوکریوں کا سبب بنیں اور ابھی تو ہم نے صرف سطح کو 

ہیں، جن کے پاس جدت پسند خیاالت اور کامیاب ہونے کا جوش موجود ہے اور وہ پہلے سے ہی ہمارے شہر اور ہماری موجود 
 معیشت پر مثبت اثر ڈال رہے ہیں۔"

 
تھ اور سیمیناروں کے سا یوئر سنٹر برامپٹن میں اضافی تربیتھوٹا کاروباری مہینہ ہے اور برامپٹن انٹرپریناکتوبر ایک چ

پٹن الئبریری کے ساتھ شراکت میں پورے شہر مانٹرپرینیوئرشپ کو منا رہا ہے۔ اضافی کاروباری سیمیناروں کو دیکھیں، جو برا
ایک مرکزی تقریب کے ساتھ ختم کیا جائے گا جہاں  اکتوبر کی 27ہے ہیں۔ اس مہینے کو میں ان کی جگہوں میں فراہم کیے جا ر

( رابطہ کاری کے ذریعے جدت کے متعلق ایک کلیدی خطاب کریں گے۔ آئیں اور Kate Davisسٹی ہال میں کامیڈین کیٹ ڈیوس )
زندگی میں بڑھایا اور برقرار رکھا جا سکتا ہے جو، دونوں، کاروباری اور ذاتی  ہ ایسے رابطوں کو کیسے قائم کیا،جانیں ک

 افزائش اور کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ 
 

برامپٹن کے ایسے نوجوان انٹرپرینیوئرز کی کئی پروفائلوں سے ترغیب حاصل اس چھوٹے کاروباری مہینے کے اختتام تک، 
 کریں جنہوں نے کاروبار اور اس شہر پر اپنا نشان چھوڑا ہے۔ پہال ذیل میں ہے: 

 

  قانونی ایپ اور فرم کے لیے جذبہانصاف کو فروغ دینے والی 

(، ایک وکیل، نے اسکول میں کئی بہترین مہارتیں سیکھی تھیں، مگر جب اسے احساس ہوا Christien Levienکرسٹین لیوین )
حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ برامپٹن انٹرپرینیوئر سینٹر کی طرف  چالنے کے درکار مہارتیںکاروبار روزانہ کہ اسے 

 مڑا۔
 
ر اور وہاں وہ پٹن انٹرپرینیوئر سینٹممیں کاروبار کے متعلق بہت زیادہ نہیں پتا۔ برا ت( نے کہا، "مجھے حقیقChristienرسٹین )ک

۔ مگر یہ صرف نشستوں اور سیمینارز کی وجہ سے نہیں تھا۔ اس میں دوسرے انٹرپرینیوئرز کے ساتھ پروگرام، زبردست تھے
باقاعدہ مالقاتیں اور نیٹ ورکنگ بھی شامل تھی۔ اس سب نے مل کر مجھے وہ تربیت اور شاگردی فراہم کی، جس کی مجھے 

 ضرورت تھی۔" 
 

کمپنی پروگرام میں شرکت کی، جس کا ہدف نوجوان انٹرپرینیوئرز تھے۔  ( نے گورنمنٹ آف اونٹاریو سٹارٹرChristienکرسٹین )
کے ایک چیک اور  5,000$میں پروگرام مکمل کیا، تو اس وہ شروعات کے لیے فنڈنگ کے طور پر  2015جب اس نے دسمبر 

 رتے ہیں۔ ک شیئررابطوں کے ایک اہم نیٹ ورک کے ساتھ آیا۔ ہم معلومات، کامیابیوں اور حوصلہ افزائیوں کو 
 

و جایک ایپ  –( اسٹارٹر کمپنی پروگرام میں اپنے کاروبار کے ساتھ شامل ہوا جو لیگل سوائپ کہالتا ہے Christien)کرسٹین 
لوگوں کو پولیس کے ساتھ تعامل کے دوران ان کے قانونی حقوق کے بارے میں مطلع کرتی ہے۔ اس نے اس کے بعد فوجداری 

  میں شراکت دار کے طور ہر ایک اور کاروبار شروع کیا۔ قانون کی فرم ولی اینڈ لیوین
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( پیدا اور بڑا ہوا تھا۔ اور دونوں انصاف تک رسائی کے ایک Christienدونوں کاروبار برامپٹن میں مبنی ہیں، جہاں کرسٹین )
ایک منفی تجربے، جس میں اسے غیر قانونی طور پر حراست میں  وئے۔ پولیس کے ساتھ سالوں پہلے کےجذبے سے شروع ہ

( جی ٹی اے کے آس پاس Christienرکھا گیا تھا، نے ایک دور رس اثر چھوڑا۔ اس کے دو کاروباروں کے عالوہ، کرسٹین )
سمجھنے میں مدد دی ورک شاپوں کی میزبانی بھی کرتا ہے، تاکہ نسلی شعور کے حامل نوجوانوں کو اپنے قانونی حقوق کو بہتر 

 جا سکے۔ 
 

( نے کہا، "مجھے قانونی اور سماجی نشوونما کی کمیونٹیوں کی جانب سے بہترین معاونت حاصل ہوئی۔" Christienکرسٹین )
اس کے ساتھ معاونت کرنے والی ایک ٹیم بھی ہے، جس میں رائرسن یونیورسٹی کے ڈویلپرز سے لے کر کاروباری ڈویلپرز تک 

 شامل ہیں۔ 
 

کا ہے۔ اس کی ڈویلپمنٹ میں مدد کرنے واال سرمایہ کار حال چمرتبہ سے زیادہ ڈأون لوڈ کیا جا  20،000لیگل سوائیپ ایپ کو 
جانے کی ضرورت  ڈھالےر کے لیے، اس ایپ کو مختلف عالقوں کے مطابق س کی قدہی میں سامنے آیا ہے۔ وسیع پیمانے پر ا
ختلف قانونی فرق اور عمل ہوتے ہیں۔ درحقیقت، وہ ایپ کو جلد ہی امریکی مارکیٹ میں ہے، کیونکہ مختلف قانونی دائروں میں م

( لیگل سوائیپ کو مالزمت اور ساتھ ہی ساتھ زمینداروں/کرایہ داروں کے قانون تک Christienالنچ کرنے جا رہا ہے۔ کرسٹین )
 پھیالنے کے منصوبے رکھتا ہے۔ 

 
ایپ کے لیے  کالئینٹ الء فرم کی جانب سے اپنی ( ڈائریکٹ ٹوChristienمگر کرسٹین ) ابھی تک آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے

یہ یقینی بناتے ہوئے کہ یہ درست طریقے سے ہدف پر رکھا جائے اور اخالقی ہو۔ وہ وکیل کا  –مشہوری کروانے پر غور کر رہا 
 حوالہ دینے والی خدمات کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے۔ 

 
پٹن ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں یہ جدت اور انٹرپرینیوئرشپ کا م( نے کہا، "میرے خیال میں براChristienکرسٹین )

ولولہ خیز کمپنیوں کو بڑھتے اور   –انٹرپرینیوئر سنٹر برامپٹنجیسا کہ   –مرکز بن رہا ہے۔ ذہین لوگ اور موجودہ انفراسٹکچر 
 پھلے پھولتے ہوئے دیکھنے کے لیے درست مجموعہ ہے۔" 

 
اسٹارٹر کمپنی پروگرام کو پرووینس آف اونٹاریو کی یوتھ جاب سٹریٹجی کی جانب سے فنڈ ملتے ہیں اور عالقائی یا میونسپل 

ا ہے۔ یہ ان کئی وسائل میں سے ایک ہے جو کوئی کاروبار دفاتر، جیسا کہ برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر، کی جانب سے چالیا جات
 شروع کرنے یا بڑھانے کے منصوبوں کے حامل انٹرپرینیوئرز حاصل کر سکتے ہیں۔ 

 
پٹن انٹرپرینیوئر سنٹر کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے اور انٹرپرینیوئرز کو مربوط کرنے کے لیے پورا سال تقریبات کا مبرا

یہ انفرادی مشاورت اور مشورہ کی پیشکش بھی کرتا ہے اور شروعاتی یا قائم شدہ کاروباروں کو معاونت فراہم  اہتمام کرتا ہے۔
 کرنے کے لیے فنڈنگ اور پروگراموں تک رسائی کا مقام ہے۔ 

 
 مالحظہ فرمائیں۔  www.brampton.ca/becمزید معلومات کے لیے 
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نے والے مختلف زبانیں بول 89کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonٹن )پکچھ برام

ہیں  میسرتفریح کے نادر مواقع کے لیے ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں Bramptonالگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں۔ برامپٹن ) 209

 (Brampton Civic Hospital)ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل ہوتا کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں کا شمار نظام  ےٹرانسپورٹ ک ےاور یہاں ک

شمار ہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں حصایک کا  (William Osler Health System)میں ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم  2007جس کا افتتاح 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caہے۔ مزید معلومات کے لیے ہوتا 
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 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )
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 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
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