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ਐਟਂਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਨੇ ਸਦੀਆ ਂਪ੍ਰੁਾਣ ੇਨਾਈ ਦ ੇਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਵ ਿੱ ਚ  
ਨ ੀਂ ਜਾਨ ਪ੍ਾਉਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 

  

2010 ਵ ਿੱ ਚ, ਜੇਵਸਕਾ ਹੋਚ (Jessica Hoach) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ/ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਮਾਰਵਟਨ (Martin) ਨੇ ਐਟਂਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪ੍ਵਨਆਂ 
ਅਤੇ ਨਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਅਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ, ਈਕੋਵਨਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਬਾਰਬਰਸ (Eikonic House of Barbers) ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਮਹੌਲ ਪੂ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਵਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਈਕੋਵਨਕ ਵ ਕਾਸ ਲਈ ਅ ਾਰਡ ਵਜਿੱ ਤਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ 
ਆਕਰਵਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਵ ਿੱਚਣ ਦੋ ਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਫਲ ਵਰਹਾ ਸੀ। 

 “ਸਾਨੰੂ ਸਟਾਫ਼ ਰਿੱ ਣ ਵ ਿੱ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਪ੍ਆ ਸੀ,” ਜੇਵਸਕਾ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਲੋਕ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਝਝਕਦੇ ਸਨ, 
ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵਕ ਨਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ  ੂਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” 

ਇਸਲਈ, ਜੇਵਸਕਾ ਅਤੇ ਮਾਰਵਟਨ ਨੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਟਰੇਵਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਵ ਿੱ ਚ ਸਫਲਤਾਪੂ੍ਰ ਕ ਲਗਭਗ 30 ਵਸਵ ਅਕ ਨਾਈ ਰਿੱ  ੇ ਗਏ, 
ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸ ਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਾ ਆਇਆ। 

ਈਕੋਵਨਕ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਵਬਊਟੀ ਐਡਂ ਬਾਰਬਵਰੰਗ (Eikonic Academy of Beauty and Barbering) ਦਾ ਵ ਚਾਰ ਮਨ ਵ ਿੱ ਚ ਆ ਚੁਿੱ ਵਕਆ ਸੀ।  

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜੇਵਸਕਾ ਇਸ ਨ ੇਂ ਉੱਦਮ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਹੰੁਚ ਦੇ  ਸੀਲੇ  ੋਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੰੂ ਸਮਾਲ 
ਵਬਜਨਸ ਐਕਸੀਲੇਰੇਟਰ (Small Business Accelerator) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਟਂਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur 

Centre) ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ। ਸਮਾਲ ਵਬਜਨਸ ਐਕਸੀਲੇਰੇਟਰ, ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਟਂਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਸੂਬੇ  ਿੱ ਲੋਂ  
ਫੰਵਡਡ ਸਟਾਰਟਰ ਕੰਪ੍ਨੀ ਪ੍ਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਲਾਹ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨ ੇਂ ਜਾਂ ਉੱਭਰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇਵਸਕਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਕ ਇਸ  ਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪੂ੍ਰੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਬਦਲ ਵਦਿੱ ਤਾ। “ਮੈਂ ਇਸਨੰੂ ਬੇਹਿੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਾਇਆ,” ਜੇਵਸਕਾ ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਇਸਨੇ ਨ ੇਂ ਉੱਦਮ 
ਲਈ ਮਾਨਵਸਕ ਰੂਪ੍ ਵ ਿੱ ਚ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਵ ਿੱ ਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮੁਿੱ ਚੀ ਨ ੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਲ ੀ, ਵਜਸਨੇ ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਆਤਮਵ ਸ਼ ਾਸ਼ੀ 
ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਬਹਤਰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।” 

ਇਸਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਜਨ ਰੀ ਵ ਿੱ ਚ $5,000 ਦੇ ਚੈੈੱਕ ਨਾਲ ਵਤੰਨ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂ੍ਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਜੇਵਸਕਾ ਅਤੇ ਮਾਰਵਟਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਆਪ੍ਣੀ ਨ ੀਂ ਅਕੈਡਮੀ  ੋਲਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਾਂ ਲਿੱ ਭਣ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸਬੰਧੀ 
(ਲੋਵਜਸਵਟਕਲ) ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਪੰ੍ਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਪੂ੍ਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵ ਿੱ ਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ 
ਵ ਸਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 
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ਵਜ ੇਂ-ਵਜ ੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ  ਧ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪੇ੍ਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪ੍ਆਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ  ੀ ਵਮਲੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ ਲੋਕ।  

“ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਸ ਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾ ਦਾ ਸਮਰਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ “ਲੋਕਾਂ” ਦੇ ਪ੍ਿੱ   ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ,” 
ਜੇਵਸਕਾ ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕੋਈ  ਾਲ ਕਟ ਾਉਣ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ੇ  ਕਰ ਾਉਣ (ਦਾੜ੍ਹੀ ਬਣ ਾਉਣ)  
ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਭ  ਉਸ ਵ ਅਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪ੍ਰ (ਇੰਟਰਪ੍ਰਸਨਲ) ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਾਂ 
ਵਸ ਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਾਂ ਵਕ – ਸਾਡਾ ਕਾਲੇਜ  ੀ ਇਹੀ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਾਸਲ ਕਰੇ।” 

“ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਟਂਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵ ਿੱ ਚ  ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਤਿੱ ਿਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਵ ਵਦਆਰਿੀਆਂ ਨੰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਾਠਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਡੇ  ਿੱ ਲੋਂ  
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਵ ਿੱ ਚ ਵਸਿੱ ਧੇ ਰੂਪ੍ਾਂਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 

ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਐਟਂਰਪ੍ਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ 23 ਫਰ ਰੀ ਤਿੱ ਕ ਅਗਲੇ ਸਮਾਲ ਵਬਜਨਸ ਐਕਸੀਲੇਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। 
www.brampton.ca/bec 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ।  
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ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਸਚੋ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵ ਿੱ   ਲਈ ਵਤਆਰ ਸੰਗਠਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ ਵਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵ ਿੱ ਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਵ ਵ ਧਤਾ ਸਾਨੰੂ  ਿੱ  ਰਾ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਨ ੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਵ ਸ਼ -ਵ ਆਪ੍ੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਪ੍ਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵ ਿੱ ਚ ਸਵਿਤ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਵਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਿੱਿੇ ਰਵਹਣ ਅਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਜਹਾ ਜੁਵੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਵਹਰ 
ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪ੍ਟਨ ਨੰੂ ਅਿੱ ਗੇ ਵਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ, ਬੇਬਾਕ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ੇ। ਸਾਨੰੂ Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। www.brampton.ca 

'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
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