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ਰਜ਼ੋ ਥਿਏਟਰ (Rose Theatre) ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਥ ਿੱਚ ਔਰਤਾਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੀ ਉੱਦਮ ਸ਼ਕਤੀ ਥਦਖਾਈ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: 8 ਮਾਰਚ ਨ ੂੰ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਥਦ ਸ (International Women’s Day) 2016 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਥਿਏਟਰ ਥ ਖੇ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 

150 ਤੋਂ  ਿੱਧ ਉੱਦਮੀ ਔਰਤਾਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ। 
 
ਕਾਮੇਡੀਅਨ (ਹਾਸ ਰਸ ਕਲਾਕਾਰ) ਅਤ ੇਅਦਾਕਾਰ ਕੇਟ ਡੇਥ ਸ (Kate Davis) ਮ ਿੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਜ਼ੂੰਦਗੀ ਨ ੂੰ ਸੂੰਤ ਥਲਤ ਕਰਨਾ 
(Balancing Life with Humour) 'ਤੇ ਮ ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਥਦਿੱਤਾ, ਅਤ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਥ ਅਸਤ ਕੂੰਮ ਅਤ ੇਘਰ ਦੀ ਥਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਮੂੰਗਾਾਂ ਥ ਚਕਾਰ ਸੂੰਤ ਲਨ ਥਲਆਉਣ 

ਲਈ ਹਾਸੇ ਨ ੂੰ  ਰਤਣ ਦੇ ਨ ੇਂ ਤਰੀਥਕਆਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਥਰਤ ਕੀਤਾ।  
 
ਓਨਟੈਰੀਓ ਸ ਬੇ੍ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇRBC ਰੋਇਲ ਬ੍ੈਂਕ ਦੀ ਖ ਿੱਲਹ ਥਦਲੀ ਸਪ੍ੌਂਸਰਥਸ਼ਪ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਆਾਂਟਰਥਪ੍ਰਨਰ ਸੈਂਟਰ (BEC) ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬ੍ਾਨੀ ਕੀਤੀ। 
 
ਇਕੋਨੋਥਮਕ ਥਡ ੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ ਖੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਫ ਬ੍ਾਓਮੈਨ (Jeff Bowman) ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨ ੂੰ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਥ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਬ੍ਾਓਮੈਨ ਨੇ 

ਥਕਹਾ, “ਇੂੰਨੀ ਥਜ਼ਆਦਾ ਥਗਣਤੀ ਥ ਿੱਚ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਅਤ ੇਸਫਲ ਉੱਦਮੀ ਔਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਇਕਿੱਥਠਆਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨ ੂੰ ਬ੍ਹ ਤ ਥਜ਼ਆਦਾ ਖ ਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ।” ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 

ਹਰ ਸਾਲ  ਿੱਧਦਾ ਜਾ ਥਰਹਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਬ੍ ਤ ਹ ੈਥਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਥ ਿੱਚ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਥਰਹਾ ਹੈ। 
 
ਭਾਗੀਦਾਰ ਉੱਦਮ ਦੇ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਪ੍ੜਾ ਾਾਂ 'ਤੇ ਸਨ, ਪ੍ਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਰਕ ਬ੍ਣਾਉਣ, ਔਰਤ ਉੱਦਮੀਆਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਥ ਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੂੰ ਹੋਰ 

ਸਫਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ  ਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। 
 

Splendiferous Handmade Fine Soaps (ਸਪ੍ਲੈਂਡੀਫੇਰਸ ਹਿੱਿ ਨਾਲ ਬ੍ਣਾਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਬ੍ਣਾਾਂ) ਦੀ ਮਾਲਕ ਜ ਡੀ  ਹ ੇਲ (Judy Whale) ਨੇ ਪ੍ਥਹਲਾਾਂ  ੀ 

ਕ ਝ BEC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਥ ਿੱਚ ਥਹਿੱਸਾ ਥਲਆ ਹੈ। ਜ ਡੀ ਨੇ ਥਕਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਹ ਤ ਉਤਸ਼ਾਥਹਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹ ੂੰਦ ੇਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਿੱਿੋਂ ਜਾਾਂਦੀ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਹ ਤ 

ਚੂੰਗਾ ਮਥਹਸ ਸ ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ। ਇਿੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਥ ਿੱਚ, ਆਪ੍ਣੇ ਸਿਾਨ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬ੍ੂੰਦ ਹ ੋਕੇ ਰਥਹ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹ ੂੰਦਾ ਹ ੈ– ਥ ਆਪ੍ਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਥ ਿੱਚ ਥਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹੋਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ।” ਜ ਡੀ ਕਈ ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ BEC ਥ ਖੇ ਸਲਾਹਾਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਦ ੇਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਹਾਲ ਹੀ ਥ ਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਥਪ੍ਛਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਥ ਿੱਚ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਿੱਿ ਨਾਲ ਬ੍ਣੇ ਸਾਬ੍ਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਥ ਿੱਚ ਬ੍ਦਥਲਆ। 
 

ਡਾਇਨੇ ਥਮਚੌਡ (Diane Michaud) ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਥਕ BEC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ  ਧੇਰੇ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਬ੍ਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਥਹੂੰਦੇ ਹਨ, “ਆਉਣ  ਾਲੇ 

ਸਾਲਾਾਂ ਥ ਿੱਚ ਬ੍ਹ ਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਾਂ ਥ ਿੱਚ ਆਉਣਗ।ੇ ਨ ੇਂ ਥ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ  ਾਸਤੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ ੜਨਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 

ਦੇਖ ਕੇ ਬ੍ਹ ਤ ਚੂੰਗਾ ਲਿੱਗਦਾ ਹ ੈਥਕ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਥ ਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਔਰਤਾਾਂ ਥਕੂੰਨੀਆਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।” ਡਾਇਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ BEC ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਮੋਬ੍ਾਈਲ ਮਾਲਸ਼ ਸੇ ਾ, A Spa Feeling, ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। 
 
Cooking and Yoga with Snigdha Malik (ਸਥਨਗਧਾ ਮਥਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕ ਥਕੂੰਗ ਅਤ ੇਯੋਗਾ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਥ ਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਸਥਨਗਧਾ ਮਥਲਕ 

(Snigdha Malik) ਕਥਹੂੰਦੇ ਹਨ, “ਹਾਸਾ ਇਿੱਕ ਥਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦਾ ਹ ਨਰ ਹੈ। ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਿੱਕ ਫਾਇਦੇਮੂੰਦ ਕੂੰਮ ਹ,ੈ ਪ੍ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਣਾਉ ਭਥਰਆ  ੀ ਹ ੂੰਦਾ 

ਹੈ। ਤਣਾਉ ਨ ੂੰ ਕਿੱਢਣਾ ਮਹਿੱਤ ਪ੍ ਰਨ ਹ ੂੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹਾਸਾ ਇਸਦਾ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।” ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਪ੍ਥਹਲਾਾਂ BEC ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ ਰ  ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 

ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰਕਰਾਰ ਕੇ ਰਿੱਖੇ ਹਨ। “ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਆਾਂਟਰਥਪ੍ਰਨਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਨੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਹ ਤ ਹੀ ਥਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਥ ਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਿੱਕ ਬ੍ਹ ਤ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਭ ਥਮਕਾ ਥਨਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਦਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ 

 ਧਾਉਣ ਥ ਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” 
 
 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤ ੇਉੱਦਮੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪ੍ਸ ਥ ਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ BEC ਪ੍ ਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥ ਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਅਤੇ 

ਸਲਾਹ  ੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਨ ੀਆਾਂ ਸ਼ ਰ ਆਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਥਪ੍ਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥ ਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹ ੂੰਚਣ ਦੇ ਥਬ੍ੂੰਦ  ਹਨ। 

BEC ਦੀਆਾਂ ਸੇ ਾ ਾਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, brampton.ca/bec 'ਤੇ ਜਾਓ। 
 
 
 
 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਬ੍ਾਰੇ: ਕੈਨੇਡਾ ਥ ਿੱਚ ਨੌ ਾਾਂ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡਾ ਸ਼ਥਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਥ ਥ ਧ  ਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਥਸਿੱਧ ਹੈ ਜ ੋ89  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਬੋ੍ਲਣ  ਾਲੇ 209  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਨਸਲੀ ਥਪ੍ਛੋਕੜਾਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ੍ਰਦਰਥਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਦੇ ਥਨ ਾਸੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਆਉਣ  ਾਥਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਥ ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਥ ਧੀਆਾਂ (ਰੇਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਾਂ ਆਧ ਥਨਕ ਸਹ ਲਤਾਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਿੱਧ ਰਹੀਆਾਂ ਆ ਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਾਂ 

ਥ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤਕ ਪ੍ਹ ੂੰਚ ਥਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਥ ਿੱਚ ਖੋਥਲਹਆ ਥਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ ਥਸਥ ਕ ਹੋਸਥਪ੍ਟਲ, ਥ ਥਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਿ ਥਸਸਟਮ ਦਾ ਥਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜ ੋਥਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱਡੇ ਕਥਮਉਥਨਟੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਾਂ ਥ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ ਜਾਾਂ Twitter 'ਤ ੇ@CityBrampton ਨ ੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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http://www.brampton.ca/bec
http://www.brampton.ca/
http://www.twitter.com/CityBrampton


 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰਪ੍ਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਥਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਥਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪ੍ਟਨ 

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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