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 سے ملو  (Bico) ، بیکوبھالو
 کے انٹرپرینیوئر کی جانب سے تربیت یافتہ کتا جو زندگیاں بچاتا ہے  (Brampton) برامپٹن

 
کے بانی، جو کتوں کی تربیت کا برامپٹن  (Grassroots K9) 9(، گراس روٹس کے Micheal Nezbeth)مائیکل نیزبیتھ 

(Brampton)  میں مبنی ایک کاروبار ہے، اس بارے میں کہانی کو شریک کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے کہ اس کے کتوں
 میں سے ایک نے اپنے مالک کو ایک بھالو سے بچانے میں کیسے مدد کی۔

 
میں ایک ویران راستے  (New Brunswick) کے ایک کالئینٹ کو نیو برن سوک (Nezbeth) اس سال کی ابتداء میں، نیزبیتھ

کے تربیت  (Grassroots K9) 9، گراس روٹس کے (Bico) پر ایک بھالو کا سامنا ہوا۔ اس کے کالئینٹ نے اپنے کتے، بیکو
گھنے جنگل میں اسے بھگانے لگا۔ اس شخص یافتہ ڈچ شیفرڈ، کو آواز دی جو فورا حفاظتی موڈ میں آ گیا اور بھالو کو للکارا اور 

کو واپس بالیا اور وہ آ گیا، اپنے مالک کے ساتھ چلنے لگ گیا اور اپنے گاڑی تک واپس جانے کے دوران  (Bico)نے بیکو 
 احتیاط سے درختوں کو دیکھتا رہا۔ 

 
والے ایسے کتوں کے طور پر تربیت کتوں کو بطور پالتو جانور اور ساتھ ہی کام کرنے  (Grassroots K9) 9گراس روٹ کے 

مالکان کو جاننے کے لیے ( Nezbeth)دینے میں مدد کرتا ہے، جو سیکورٹی کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نیزبیتھ 
نے کہا، "ہر کتا مختلف ہوتا ہے ( Nezbeth)وقت صرف کرتا ہے اور انہیں اپنے کتوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ نیزبیتھ 

 مالک کے الگ اہداف ہوتے ہیں مگر کتوں کو تربیت دینے کی صنعت میں روائیتی طور پر یکسانیت سے رہی ہے۔"  اور ہر
 

نے اپنا کاروبار اس وقت النچ کیا جب وہ ( Nezbeth)سے تعلق رکھنے والے نیزبیتھ  (Brampton) بنیادی طور پر برامپٹن
واپس آ گیا۔ "میں نے  (Brampton) بیوی اور چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ برامپٹنمیں، وہ اپنی  2013میں تھا۔  (Florida) فلوریڈا

 کئی جگہ سفر کیا ہے مگر اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔: 
 

نے اپنا کتوں کی تربیت کا کام جاری کرنے کے لیے فنڈنگ کی تالش شروع کر ( Nezbeth)گھر کو اپنی واپسی پر، نیزبیتھ 
 Starter Company) کے سٹارٹر کمپنی پروگرام (Government of Ontario) آف اونٹاریو دی، جس پر کا گورنمنٹ

program) سے سامنا ہوا۔ برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر (Brampton Entrepreneur Centre)  کے ذریعے فراہم کیا جانے
 تک فنڈ کرتا ہے۔  5,000$واال یہ پروگرام نوجوان انٹرپرینیوئرز کو کاروبار شروع کرنے یا بڑھانے کے لیے 

 
 –نے کہا، "بنیادی طور پر میرے لیے ترغیب معاشی معاونت تھی۔ مگر جو کچھ میں نے پروگرام میں سیکھا ( Nezbeth)نیزبتھ 

تو وہ میرے کاروبار کے لیے بہت بڑی چیز تھی۔ اس سیکھنے کی قدر پیسوں  –مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ، اطالق، تنظیم سازی 
 سے بہت زیادہ تھی۔" 

 
کی تربیت کرنے کی قابلیت کی بنیاد انسانی نفسیات اور سیکھنے کی تھیوری کے اس کے اپنے مطالعہ میں ( Nezbeth)نیزبیتھ 

اسے زاروں گھنٹوں کی عمل مشق کا تجربہ موجود ہے۔ ابتدائی طور پر اس تجربے کو حاصل کرنے میں ہے، جس کے ساتھ ہ
کا کہنا ہے، "کتوں کا تربیت کنندہ بننے کے لیے کوئی بھی باضابطہ شاگردی کا ( Nezbeth)کچھ ثابت قدمی شامل تھی۔ نیزبیتھ 

سے زیادہ تربیت کنندگان کے ساتھ رابطہ کیا، کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کام کرنے  30پروگرام نہیں ہے۔ میں نے اس کوشش میں 
 خانہ اٹھانہ پڑا۔" کسی کتے کو تربیت دینے سے پہلے ایک سال  کتوں کا پامیں دینے پر رضامند ہوں۔ 

 
نجی مالکان، پولیس اور سیکورٹی کی  9کی تبدیل کردہ قابلیت کامیاب ثابت ہو رہی ہے۔ گراس روٹ کے ( Nezbeth)نیزبیتھ 

 تنظیموں کے لیے کتوں کو تربیت دینے کے لیے ساکھ بنا رہی ہے۔ اس کے پاس موجودہ طور پر میساچیوسیٹس سٹیٹ پولیس
(Massachusetts State Police)  کے لیے زیر جائزہ دو کتے موجود ہیں اور اس کے دیگر کئی کتے شمالی امریکہ
(North America )میں کئی جگہوں پر موجود ہیں، جیسا کہ بیکو (Bico) ۔ 
 

نے کہا، "حفاظتی فطرت کتے اور مالک کے درمیان تعلق کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کا حدف ایک مستحکم ( Nezbeth)نیزبیتھ 
 کتا ہے جو خاندان کا ایک ساتھی بن سکے مگر مسائل کی مزاحمت کی قابلیت رکھتا ہو۔ جیسا کہ بھالٔوں کا مسئلہ۔ 

 
 Brampton) ی بھی برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹرابھ( Nezbeth)بیتھ اروبارہ چالنے کے ساتھ ساتھ، نیزاپنا کل وقتی ک

Entrepreneur Centre)  اور سمر کمپنی(Summer Company ) میں شرکاء کے ساتھ رابطے میں رہنے کا وقت نکالتا
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اپنے تجربات شریک کرتا ہے اور معلومات اور وسائل کا تبادلہ کرنے کے لیے بطور انٹرپرینیوئر اکثر ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ 
 ابطے بناتا ہے۔ ر
 
 

سٹارٹر کمپنی پروگرام ان کئی وسائل میں سے ایک ہے جو کوئی کاروبار شروع کرنے یا بڑھانے کے منصوبوں کے حامل 
کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے اور انٹرپرینیورز کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے انٹرپرینیوئرز حاصل کر سکتے ہیں۔ 

پورا سال مواقع کا انعقاد کرتا رہتا ہے۔ اس کے عالوہ یہ  (Brampton Entrepreneur Centreمٹن انٹرپرینور سنٹر )پبرا
ذاتی مشاورت اور تجاویز کی پیشکش بھی کرتا ہے اور کاروباری آغاز اور چلتے ہوئے کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے کے 

 مالحظہ کریں۔ www.brampton.ca/becلیے مالی معاونت تک رسائی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ مزید معلومات کے لیے 
 

 
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 حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں ایک کا  (William Osler Health System)لتھ سسٹم میں ہوا تھا ولیم اوسلر ہی 2007جس کا افتتاح 

 ں۔( پر فالو کریTwitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caہے۔ مزید معلومات کے لیے ہوتا 

 

 

 

 
 رابطہ برائے میڈیا

 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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