
 

 
 

 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਟਂਰਪਰੀਨਰ ਸੈਂਟਰ 12 ਅਪਰਲੈ ਤੋਂ ਕਲਾਈਟਂਸ ਲਈ ਦਬੁ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੁੱ ਲੇਗਾ 

  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (8 ਅਪਰਲੈ, 2022) – ਸਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱ ਸਖ੍ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਨ ਕੇਂਦਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਟਂਰਪਰੀਨਰ ਸੈਂਟਰ 

(ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ.) (Brampton Entrepreneur Centre) (BEC) ਅਤੇ ਕ-ੋਵਰਸਕਿੰਗ ਸਪੇਸ (Co-Working Space), ਮਿੰਗਲਵਾਰ 12 ਅਪਰਲੈ, 2022 

ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਮਿੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨ ਿੰ  ਸਵੇਰ ੇ9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੁੱਕ, ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖ੍ਹੁੱ ਲੇਗਾ। 

ਕ-ੋਵਰਸਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ. (BEC) ਵੁੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਸਮਲਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਸਬ੍ਨੈਕਾਰ, 

Brampton.ca/incubator ਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਜਹਨਾਂ ਸਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  ਪਰਵਾਨਗੀ ਸਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕ-ੋਵਰਸਕਿੰਗ, ਸਵੇਰ ੇ9 

ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਉਪਲਬ੍ਿ ਹੋਵੇਗਾ।  

4 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਦੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋ-ਵਰਸਕਿੰਗ ਸਪੇਸ, ਹਫਤੇ ਸਵੁੱ ਚ ਸਤਿੰ ਨ ਸਦਨ ਖ੍ਹੁੱ ਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਸਦਨ ਸਨਰਿਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਬ੍ੀ.ਈ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਭਾਸੀ) ਹੀ ਰਸਹਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਸਵੁੱ ਚ ਬ੍ਸੁਕਿੰਗ 

(booked in advance) ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਲੌਕਰਸ ਉਪਲਬ੍ਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।  

ਹਾਲਾਂਸਕ ਸਸਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਸਸਸਲਟੀਜ ਸਵੁੱ ਚ ਦਾਖ੍ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਚਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣਾ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਰ ਵੀ ਕ-ੋਵਰਸਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨ ਿੰ  
ਬ੍ੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਜ ੋਮਾਸਕ ਪਸਹਨਣਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖ੍ਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ, ਕੈਪਸੇਸਟੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੀ-
ਸਕਰੀਸਨਿੰ ਗ, ਹਣੁ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਸਵਅਕਤੀ ਬ੍ੀਮਾਰ ਮਸਹਸ ਸ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਉਸਨ ਿੰ  ਘਰ ਸਵੁੱ ਚ ਹੀ ਰਸਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕ-ੋਵਰਸਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਸਵੁੱ ਚ ਪਹੁਿੰ ਚ ਵਾਲੇ ਸਕਸੇ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜਰ ਰੀ ਹੋਵਗੇਾ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਸਪੇਸ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਸਵਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ (ਫੋਨ 

ਬ੍ ਥ/ਮੀਸਟਿੰਗ ਰ ਮਸ) ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਅਦ ਸਵੁੱ ਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ ਕਰਨ। ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਈਪਸ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਿ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਔਟਂਰਪਰੀਨਰ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਾਰੇ ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Brampton.ca/bec ਤੇ ਜਾਓ।  
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ਮੀਡੀਆ ਸਿੰ ਪਰਕ 

ਸਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਮੀਡੀਆ 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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