
 Matte Story | September 22, 2016 

 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਰੇਨਾ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਛਟੋ ੇਕਾਰਬੋ੍ਾਰ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਮਹੀਨਾ  
ਵਨਆ ਂਪਰਣਾਲੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤੇ ਐਪ ਅਤ ੇਫਰਮ ਲਈ ਜੋਸ਼ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ (ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰਵਸ਼ਪ) ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਣ ਵਿਆ ਹੈ।” 
 

ਇਹ ਿਿੱਲ ਵਕਰਸਚਨ ਲੇਵੀਨ ਨੇ ਕਹੀ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਿਪਤੀ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਬ੍ਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਨਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ 
ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤੇ ਇਿੱ ਕ ਐਪ-ਆਧਾਵਰਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਤਿੱ ਕ ਵਵਆਪਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਵਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਵਹਰ ਭਰ ਦੇ 
ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਸ ਪਵਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਵਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬ੍ਧ ਵਸਖਲਾਈ, ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਰਾਂਟ (ਅਨ ਦਾਨ) ਦੇ 
ਪੈਸੇ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
 

"ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਵਸਟੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਲਿਭਿ 150 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 
ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਸਰਫ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, " ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਲੂੰ ਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਿੇ 
ਵਕਹਾ, "ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕਵਿਆਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮ ਵਹੂੰ ਮਾਂ 
ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਹਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।" 
 

ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧ  ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਵਖੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਵਾਧ  ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Brampton Library) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਵਿੱ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਾ 27 ਅਕਤ ਬ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਖਾਸ ਕਾਰਜਕਰਮ ਨਾਲ ਖਤਮ 
ਹੋਵੇਿਾ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਕਾਿੱਮੇਡੀਅਨ ਕੇਟ ਡੇਵਵਸ (Kate Davis) ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall) ਵਵਖੇ ਕਨੈਕਟੀਵਵਟੀ (Connectivity) ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਨਤਾ 
ਬ੍ਾਰੇ ਮ ਲ ਵਸਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਪੀਚ ਦੇਵੇਿੀ। ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਕ ਅਵਜਹੇ ਸਬ੍ੂੰ ਧ ਵਕਵੇਂ ਸਥਾਵਪਤ, ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 
ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਦੋਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵਲਆਉਣ। 
 

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਲਈ ਸਮਰਵਪਤ ਮਹੀਨੇ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਿੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਿਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਰਨਾ ਲਓ, ਵਜਹਨਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 
ਪਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਸੀਰੀਜ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਵਹਰ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬ੍ਣਾਈ ਹੈ। ਪਵਹਲੇ 
ਉਦਯੋਿਪਤੀ ਬ੍ਾਰੇ: 
 

ਵਨਆ ਂਪਰਣਾਲੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਵਵਕਵਸਤ ਕੀਤੇ ਐਪ ਅਤ ੇਫਰਮ ਲਈ ਜੋਸ਼  

ਵਕਰਸਚਨ ਲੇਵੀਨ (Christien Levien), ਜੋਵਕ ਇਿੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਕ ਲ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਅਵਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵਕ ਵਕਸੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੂੰ ਮਾਂ ਲਈ ਲੋਿੀਂਦੀਆਂ ਕ ਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। 
 

“ਮੈਨ ੂੰ  ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਬ੍ਾਰੇ ਵਜਆਦਾ ਕ ਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,” ਵਕਰਸਚਨ ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਿੇ ਵਕਹਾ, “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 
ਪਰੋਿਰਾਵਮੂੰਿ ਬ੍ਹ ਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਿੱਥੇ ਵਸਰਫ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹ ੂੰ ਦੇ ਸਨ। ਇਿੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਉਦਯੋਿਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਨਯਵਮਤ ਰ ਪ 
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ਨਾਲ ਵਮਲਣਾ-ਜ ਲਣਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈਿੱਟਵਰਵਕੂੰਿ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੇ ਵਮਲਕੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਲੋਿੀਂਦੀ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਿਦਰਸ਼ਨ 
ਮ ਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ।” 
 

ਵਕਰਸਚਨ ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਰ ਕੂੰ ਪਨੀ (Starter Company) ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਵਲਆ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਿਪਤੀਆਂ 
ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਦਸੂੰਬ੍ਰ 2015 ਵਵਿੱ ਚ ਪਰੋਿਰਾਮ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ 
ਫੂੰ ਵਡੂੰ ਿ ਵਵਿੱ ਚ $5,000 ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਚੈਕ ਅਤੇ ਸਬ੍ੂੰ ਧਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਖਾਸ ਨੈਿੱਟਵਰਕ ਸੀ। “ਮੈਂ ਹ ਣ ਵੀ ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਨਯਵਮਤ 
ਸੂੰਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 
 

ਵਕਰਸਚਨ ਨੇ Legalswipe (ਲੀਿਲਸਵਾਈਪ) ਨਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਰ ਕੂੰ ਪਨੀ ਪਰੋਿਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱਸਾ ਵਲਆ ਸੀ – ਜੋਵਕ 
ਇਿੱਕ ਐਪ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਵਲਸ ਨਾਲ ਿਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਹਿੱਕਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਾਅਦ 
ਵਵਿੱ ਚ Wiley & Levien (ਵਵਲੇ ਐਡਂ ਲੇਵੀਅਨ) ਨਾਮ ਦੀ ਅਪਰਾਵਧਕ ਲਾਿੱ ਫਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਦ ਜਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਵੀ ਸ਼ ਰ  
ਕਰ ਵਲਆ।  
 

ਦੋਵੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਹਨ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਵਕਰਸਚਨ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਵਨਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹ ੂੰ ਚ 
ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਵਵਕਵਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕ ਝ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਪ ਵਲਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨ ਭਵ, ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  
ਗੈਰਕਨ ੂੰ ਨੀ ਰ ਪ ਨਾਲ ਨਜਰਬ੍ੂੰਦ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਕਦੇ ਨਾ ਵਮਟਣ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਤੋਂ 
ਇਲਾਵਾ, ਵਕਰਸਚਨ ਜਾਤੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਹਿੱਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਬ੍ਹਤਰ ਢੂੰਿ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਵਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

“ਮੈਨ ੂੰ  ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਵਕਾਸ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਵਹਯੋਿ ਵਮਵਲਆ ਹੈ,” ਵਕਰਸਚਨ ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ 
ਵਵਕਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੇਅਰਸਨ ਯ ਨੀਵਰਵਸਟੀ (Ryerson University) ਦੇ ਵਵਕਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਿੱ ਕ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਿ 
ਵਦੂੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

ਐਪ Legalswipe (ਲੀਿਲਸਵਾਈਪ) ਨ ੂੰ  20,000 ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਵਾਰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਵਿਆ ਹੈ। ਹ ਣੇ ਵਜਹੇ ਹੀ ਇਿੱ ਕ ਵਨਵੇਸ਼ਕ ਇਸਦੇ 
ਵਵਕਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੱਿੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਵਆਪਕ ਮ ਿੱ ਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਪ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਕ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ, ਵਕਉਂਵਕ 
ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਨਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱ ਖਰੇ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਅਰਥ-ਭੇਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ 
ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਐਪ ਸ਼ ਰ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕਰਸਚਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ Legalswipe (ਲੀਿਲਸਵਾਈਪ) ਦਾ ਵਵਸਤਾਰ ਰੋਜਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ/ਵਕਰਾਏਦਾਰ ਕਨ ੂੰ ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। 
 

ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਕੋਈ ਰੈਵੇਵਨਉ ਸਟਰੀਮ (ਆਮਦਨੀ ਸ਼ਰੇਣੀ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕ ਇਹ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਚਾ ਆਧਾਵਰਤ ਅਤੇ 
ਨੈਵਤਕ ਹੈ – ਵਕਰਸਚਨ ਆਪਣੇ ਐਪ ਲਈ ਵਸਿੱ ਧੇ-ਿਾਹਕ-ਤਿੱਕ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਫਰਮ ਵਵਵਿਆਪਨ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਰੈਫਰਲ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧ ਵਵਕਵਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

“ਮੈਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਿਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਅਵਜਹੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹ ੂੰ ਚ ਵਿਆ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬ੍ਣ ਵਿਆ ਹੈ,” ਵਕਰਸਚਨ 
ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਿੇ ਵਕਹਾ, “ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੌਜ ਦਾ ਇੂੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ – ਵਜਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ – ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ 
ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਵਕਵਸਤ ਹ ੂੰ ਦੇ ਅਤੇ ਵਧਦੇ-ਫ ਿੱ ਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸ ਮੇਲ ਹਨ।” 
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ਸਟਾਰਟਰ ਕੂੰ ਪਨੀ (Starter Company) ਪਰੋਿਰਾਮ ਦੀ ਫੂੰ ਵਡੂੰ ਿ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸ ਬ੍ੇ ਦੇ ਯ ਥ ਜੌਬ੍ਸ ਸਟਰੈਟਜੀ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ 
ਕਾਰਜਨੀਤੀ) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਜਹੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਵਮਉਵਨਵਸਪਲ ਆਵਫਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਸੀਲਾ ਉਦਯੋਿਪਤੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਕਸੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੂੰ  ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ 
ਅਵਜਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਵਜਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਮਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਯੋਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜ ਿਨ ਲਈ ਪ ਰਾ ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਵਵਅਕਤੀਿਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ ਰ  (ਸਟਾਰਟ-ਅਪ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਥਾਵਪਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੂੰ ਵਡੂੰ ਿ ਅਤੇ ਪਰੋਿਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਹ ੂੰ ਚ ਸਥਾਨ ਹੈ। 
 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  www.brampton.ca/bec 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕਿਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਿਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧ ਵਨਕ ਸਹ ਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਹ ੂੰ ਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖੋਵਲਹਆ ਵਿਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਹੋਸਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ 
ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡ ੇਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨ ੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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