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ਸਟਮੈਸ ਫਲੋਰਲ ਸਟਡੂਿਓ ਲਈ ਡਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨੁਇਟੀ (ਕਾਰਿੋਾਰ ਡਨਰੰਤਰਤਾ) ਦ ੇਲੈਸਨ 

 
ਜਨਵਰੀ 2016 ਡਵਿੱ ਚ, ਿੈਿੀ ਡਵਸਰ (Debbi Visser) ਦੇ ਸਟੈਮਸ ਫਲੋਰਲ ਸਟੂਡਿਓ (Stems Floral Studio) ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਯੂਡਨਟ ਡਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਗੀ 
ਅਿੱ ਗ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਫਡਤਆਂ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਨੰੂ ਿੰਦ ਕਰ ਡਦਿੱਤਾ।  
 

ਿੈਿੀ ਿਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਾਊਨਟਾਉਨ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ (Downtown Main Street) ਅਤੇ ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਸ ਕੁਝ 
ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਮੈਕਆਰਥਰ ਲੇਨ (McArter Lane) ਡਵਖੇ ਆਪਣੀ ਇਿੱਕ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱ ਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰ 
2010 ਡਵਿੱ ਚ ਖੋਡਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੀ ਤਰਿੱਕੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਕਾਫੀ ਵਿੱ ਿਾ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ। 
ਿੈਿੀ ਕਡਹੰਦੀ ਹੈ, “ਅਿੱਗ ਨੇ ਓਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਜੰਨਾ ਡਕ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਰਾਜ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਰਕਾਰਿ ਡਭਿੱਜ 
ਗਏ ਸਨ। ਫਰਸ਼ ਿਰਿਾਦ ਹੋ ਡਗਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੂਲਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਡਰਹਾ ਸੀ।” 
 
ਉਸਨੇ ਵੈਲੇਂਟਾਇਨਸ ਿੇਅ (Valentine’s Day) ਲਈ ਸਟੋਰ ਨੰੂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੋਲਿਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਮੁਰੰਮਤਾਂ, ਡਰਕਵਰੀ ਅਤੇ ਿੀਮਾ 
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਡਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਡਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਕਰਨ ਡਵਿੱ ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ।  
 

ਸਟੈਮਸ ਡਵਆਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮਡੌਕਆਂ ਲਈ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੁਿੱ ਲ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਡਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਡਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਰਹਾ ਹੈ।  ਿੈਿੀ ਕਡਹੰਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਕਾਰੋਿਾਰ ਦੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਡਦਿੱਤੇ। ਡਕਉਂਡਕ ਮੈਨੰੂ 
ਪਤਾ ਲਿੱ ਗਾ ਡਕ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਡਜਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਸਨ ਡਜਨਿ ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਿੰਦ ਸੀ।” 
 
ਇਸ ਤਜਰਿੇ ਦੇ ਡਵਿੱ ਚ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਕ ਡਸਿੱ ਖੇ। ਿੈਿੀ ਸਲਾਹ ਡਦੰਦੀ ਹੈ, “ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਰਕਾਰਿਾਂ ਦਾ ਿੈਕਅਪ ਲਵੋ, ਅਤੇ 
ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਰਕਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।” ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਿਾਰ ਡਵਿੱ ਚ, ਠੀਕ ਚਿੱਲਦਾ ਰਡਹਣ ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਿਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। “ਮੈਨੰੂ ਅਡਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਡਕ ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਨੰੂ ਅਡਜਹੇ ਮੌਕੇ 
ਦਾ ਦੁਿਾਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਲਈ ਡਕਸੇ ਕੂਲਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।” 
ਿਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਡਫਸ (Brampton’s Emergency Management Office) (BEMO) 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ 
ਲਈ ਡਤਆਰੀ ਕਰਨ ਡਵਿੱ ਚ ਿਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਡਰਹਾ ਹੈ। BEMO ਲਈ ਡਿਜ਼ਨਸ ਕਾਂਟੀਨੁਇਟੀ ਅਿਵਾਇਜ਼ਰ (ਕਾਰੋਿਾਰ ਡਨਰੰਤਰਤਾ 
ਸਲਾਹਕਾਰ) ਡਰਕ ਿੇਰਨਾਰਿ (Rick Bernard) ਕਡਹੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਿੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਡਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਿਾਰੇ 
ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਰਨਾ। ਿੈਿੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਏਨੀ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰੋਿਾਰਾਂ ਨੰੂ ਡਨਯਡਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤਰਿਾਂ 
ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਿਾਰ ਡਨਰੰਤਰਤਾ ਯੋਜਨਾਿੰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ, ਤੁਹਾਿੇ ਕਾਰੋਿਾਰ, ਤੁਹਾਿੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੰੂ ਚਿੱ ਲਦਾ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਿੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਨੰੂ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਕਰਨਾ।” 
16-20 ਮਈ ਡਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨੁਇਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ (ਕਾਰੋਿਾਰ ਡਨਰੰਤਰਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫਤਾ) ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਡਵਿੱ ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਡਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਿਰੈਂਪਟਨ ਡਵਿੱ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੰਥ 
(ਸੰਕਟਕਾਲ ਪਰਿੰਧਨ ਮਹੀਨਾ) ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਨਸ ਕੰਟੀਨੁਇਟੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਪਰਪੇਅਰਿਨੈਸ ਵੀਕ (ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਡਤਆਰੀ 
ਹਫਤਾ) (ਮਈ 1-7) ਅਤੇ ਖਾਸ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ BEMO ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ 
ਜਾ ਡਰਹਾ ਹੈ।  
 

BEMO ਦੇ ਨਾਲ ਿੈਿੀ ਦਾ ਇੰਟਰਡਵਊ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ  
 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਡਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.brampton.ca/prepared 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਡਰਕ ਿੇਰਨਾਰਿ (Rick Bernard) ਨਾਲ 
rick.bernard@brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਂ 905.874.2361 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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