
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

வ ாழில் முனனயும் ஆெல் வகாண்ட அனனத்து ெய ினருக்கும் ஸ்டார்ட்டர் கம்வெனி ப்ளஸ் 

(Starter Company Plus) மற்றும் சம்மர் கம்வெனி (Summer Company) நிகழ்ச்சித் ிட்டங்கள் 

மூலமாக ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் உ ெி புாிகிறது 

 

ப்ராம்ப்ட்டன், ON (ெிப்ரொி 11, 2021) – ப்ராம்ப்ட்டன் நகர நிர்ொகம் இப்பொது  வ ாழில்முனனபொர் 

ெயிற்சி மற்றும் நி ிெழங்கும் ொய்ப்புகளுக்கான இரண்டு ெி  ெிண்ணப்ெங்கனள ெரபெற்கிறது: 

ஸ்டார்டர் கம்வெனி ப்ளஸ்  ிட்டம் (Starter Company Plus Program )மற்றும் பகானடக்கால கம்வெனி 

(Summer Company Program) நிகழ்ச்சித்  ிட்டம். 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் சிறு ெணிகங்களுக்கான ெினரொன மாற்றம் நிகழும் இந்  சமயத் ில், ப்ராம்ப்ட்டன் நகர 

நிர்ொகமானது, வ ாழில்முனனபொருக்கு ஆ ார ெளங்கனள வ ாடர்ந்து அளித்து ெருகிறது. 

ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாழில் முனனபொர் னமயம் (Brampton Entrepreneur Centre (BEC)) மூலமாக வ ாழில் 

முனனபொர்  ங்கள் வ ாழில்கனளத் வ ாடங்க, அல்லது ெளர்க்க உ வும் ெனகயில் இந்  இரண்டு 

 ிட்டங்களும் ெழங்கப்ெடுகின்றன. ஒன்ட்படாிபயாெின் வொருளா ார பமம்ொடு, பெனலொய்ப்பு 

உருொக்கம் மற்றும் ெர்த் கங்களுக்கான அனமச்சகம் இெற்றிற்கு நி ியளிக்கின்றது. 

 

ஸ்டார்ட்டர் கம்வெனி ப்லஸ்  ிட்டம் (Starter Company Plus Program) 

 

ஒன்ட்படாிபயா மாகாணத்துடன் இனணந்து, இந்  BEC ஆனது, பு ி ாக வ ாழில் துெங்கும் பயாசனன 

அல்லது ஏற்கனபெ உள்ள ெணிகத்ன  ெளர்ச்சி வசய்ெ ற்கான பயாசனன உள்ளெர்களுக்கு 

ஆ ரெளிப்ெ ன் முக்கியத்துெத்ன  அங்கீகாிக்கிறது. ஸ்டார்டர் கம்வெனி ெிளஸ்  ிட்டமானது இலெச 

ெயிற்சி, இலெச ெழிகாட்டு ல் மற்றும்  கு ியான ெங்பகற்ொளர்களுக்கு ஒரு சிறு ெணிகத்ன த் 

வ ாடங்க, ெிாிொக்க அல்லது ொங்க $ 5,000 ெனரயிலான நி ியளிக்கும் ொய்ப்புகனள ெழங்குகிறது. 

உள்ளூர் வொருளா ார பமம்ொட்டுத் ப னெகனள நிெர்த் ி வசய்ென யும், வொருத் மான இடங்களில் 

குறிப்ெிட்ட வ ாழில்கள் மற்றும் துனறகளில் கெனம் வசலுத்துென யும் இந்   ிட்டம் பநாக்கமாகக் 

வகாண்டுள்ளது.  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ஸ்டார்டர் கம்வெனி ெிளஸ்  ிட்டம் துெங்குெ ற்காக ெிண்ணப்ெிக்க, உங்கள் 

 கு ினய உறு ிப்ெடுத்  பெண்டும் என்ெதுடன்  கெல் அளிக்கும் ெயிற்சி அமர்ெில் கட்டாயமாக 

ெங்பகற்கவும் பெண்டும்.  கெல் அமர்ெில் கட்டாயமாக கலந்துவகாள்ெது என்ெது, நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு 

பசர்த்துக்வகாள்ளபொ அல்லது அ ற்கான மானியத்ன ப் வெறுெ ற்பகா உத் ரொ ம் அளிக்காது. 

 

ெிருப்ெம் வகாண்ட  ரப்ெினர் இந்   கெல் அளிக்கும் கட்டாய ெயிற்சி அமர்ெில் இந்  ப  ிகளில் ெ ிவு 

வசய்து வகாள்ளலாம்:  

• ெிப்ரொி 18, கானல10 மு ல் 11 மணி ெனர 



 

 

• ெிப்ரொி 18, மானல 6  மு ல் 7 மணிெனர  

• ெிப்ரொி 23, கானல 10 மு ல் 11 மணி ெனர 

• ெிப்ரொி 23, மானல 6 மு ல் 7 மணி ெனர 

 

நிகழ்ச்சித் ிடம் ெற்றி அறிெ ற்கும்,  கு ினய  ீர்மானித்துக்வகாள்ெ ற்கும் ெருனக  ருக: 

www.brampton.ca/bec.  

 

பகானடக்கால நிறுெனம் அனமக்கும்  ிட்டம் (Summer Company Program)  

 

ஒன்படாிபயா அரசாங்கத்துடன் இனணந்து, 15 மு ல் 29 ெயது ெனரயிலான ஒன்ட்படாிபயா 

மாணெர்களுக்கு ெி.இ.சி (BEC) ஒரு ெணிகத்ன த் வ ாடங்கவும்  அ னன இயக்கவும் உ வுகிறது. 

பகானடக்காலம் முழுெதுமாக, சமூக ஊடகங்கள் சந்ன ப்ெடுத் ல் மற்றும் ெிற்ெனன ெற்றி நிபுணத்துெம் 

வெறுெ ில், ெணிக ஆெத்துக்கனள சமாளித் ல் மற்றும் வநட்வொர்க்கிங் பொன்ற  னலப்புகனள 

உள்ளடக்கிய ெயிற்சியில் மாணெர்கள் ெங்பகற்ொர்கள். 

 

ெிண்ணப்ெங்களுக்கான காலக்வகடுொனது ஏப்ரல் 19, 2021 ஆகும். ஆர்ெமுள்ள இளம் 

வ ாழில்முனனபொர் ெிண்ணப்ெிக்கும் வசயல்முனற ெற்றி பமலும் அறிய BEC னயத் வ ாடர்புவகாள்ள 

ஊக்குெிக்கப்ெடுகிறார்கள். இந்   ிட்டம் கிட்டத் ட்ட 2021 ஆம் ஆண்டின் பம மா ம் மு ல் ஆகஸ்ட் 

ெனர ெழங்கப்ெடும். 

 

ெிருப்ெமான  ரப்ெினர், இந்   கெல் அளிக்கும் கட்டாயமான ெயிற்சி அமர்ெில் ெ ிவு வசய்துவகாள்ள 

பெண்டிய ப  ி மற்றும் பநரம்: 

• மார்ச் 25, மானல 3:30 மு ல் 4:30 மணி ெனர 

 

பமலும்  கெல்களுக்கு ெருனக  ரவும்: www.brampton.ca/bec .  

 

 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாழில்முனனபொர் னமயம் ெற்றி  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாழில்முனனபொர் னமயம் என்ெது, ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின்  ிட்டமிடல், கட்டிடம் கட்டு ல்  

மற்றும் வொருளா ார பமம்ொட்டுத் துனறயின் ஒரு ெகு ியாகும். இந்  BEC ஆனது, அனனத்து 

துனறகளிலும் உள்ள மிகச்சிறிய மற்றும் சிறிய ெணிகங்கனள கூர்பநாக்குடன்  யார்ப்ெடுத் ல், துெங்க 

னெத் ல் மற்றும் நீண்டகாலத் ிற்கு நினலத் ிருக்கும்  ன்னமனய ெளர்த் ல் ஆகியெற்றின் மூலம் 

உள்ளூர் வொருளா ாரத் ின் ஸ் ிரத் ன்னம மற்றும் ெளர்ச்சி மீது  கெனம் வசலுத்துகிறது. 

 

http://www.brampton.ca/bec
https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/youth/Pages/welcome.aspx


 

 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் வொருளா ார மீட்சிக்கான யுக் ி ெற்றி 

 

2020 பம மா த் ில், உள்ளூர் வொருளா ாரத்ன  மறுதுெக்கம் வசய்ெ ன் மூலம் நகரம் கட்டுக்பகாப்ொக 

முன்பனற வொருளா ார மீட்பு மூபலாொயம் ஒன்றுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகர சனெ ஒப்பு ல் அளித் து. 

வொருளா ார மீட்புக்கான யுக் ியானது நான்கு மூலக்கூறுகளாக ஒழுங்கனமக்கப்ெட்டுள்ளது: புதுனம 

ெனடத் ல், வ ாழில்நுட்ெம் மற்றும் வ ாழில்முனனபொர் – (இ ில் வ ாழில்முனனபொர் மற்றும் சிறு 

ெணிகங்களுக்கு சிறந்  ஆ ரனெ ெழங்குெ ற்காக, ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாழில்முனனபொர் னமய 

சலுனககனள ெிாிவுெடுத்து ல் அடங்கும்); மு லீடு வசய் ல்; கனல, கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலா; மற்றும் 

உள்கட்டனமப்பு. பமலும் அறிய, இங்கு க்ளிக்வசய்யவும். 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் நகரமானது, ொய்ப்புகள் நினறந்  நகரமாகும், மற்றும் நமது வொிய சமூகத் ின் 

நல்ொழ்வுக்கு உள்ளூர் ெணிகங்கள் இன்றியனமயா னெயாகும். நமது குடியிருப்புொசிகளுக்கு 

முன்வனப்பொதுமில்லா  ெனகயில் ஏற்ெட்ட  சிரமத் ின் பொது,  ற்பொதுள்ள மற்றும் ெளர்ந்து ெரும் 

உள்ளூர் வ ாழில்முனனபொாின் கனவுகனள முன்வனடுத்துச் வசல்ல உ வுெ ில் நாங்கள் உறு ியாக 

இருக்கிபறாம். நமது ப்ராம்ப்ட்டன் நகர  வ ாழில்முனனபொர் னமயத் ால் ெழங்கப்ெடும் ஸ்டார்டர் 

கம்வெனி ெிளஸ் மற்றும் சம்மர் கம்வெனி  ிட்டங்கனளப் ெயன்ெடுத்த் ிக்வகாள்ளுமாறு ஆர்ெமுள்ள 

ப்ராம்ப்ட்டன்ொசிகனள நான் ஊக்குெிக்கிபறன். ” 

- பெட்ாிக் ப்ரவுன், பமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் வ ாழில்முனனபொர் னமயமானது, நமது நகரத் ின் அனனத்து துனறகளிலும் உள்ள 

மிகச்சிறிய மற்றும் சிறிய ெணிகங்களுக்கு ெினலம ிப்ெற்ற பசனெகனளயும்  ிட்டங்கனளயும் 

ெழங்குகிறது. ப்ராம்ப்ட்டன் நகாில் ஒரு ெணிகத்ன த் வ ாடங்க, முன்வனடுத்துச் வசல்ல அல்லது ொங்க 

ஆர்ெமுள்ளெர்கள் ஸ்டார்டர் கம்வெனி ெிளஸ்  ிட்டத் ிற்கான  கெல் அளிக்கும் ெயிற்சி அமர்வு ஒன்றில் 

கலந்து வகாள்ள அனழக்கப்ெடுகிறார்கள், பமலும் வ ாழில்முனனய ஆர்ெமுள்ள மாணெர்கள் 

பகானடக்கால நிறுெனம் அனமக்கும்  ிட்டத் ிற்கு ெிண்ணப்ெிக்க ஊக்குெிக்கப்ெடுகிறார்கள்; 

இவ்ெிரண்டுபம BEC ஆல் ெழங்கப்ெடுகின்றன. நீங்கபள எங்கள் நகரத் ின் எ ிர்காலம் ஆவீர்கள், 

உங்களுக்கு உ ெபெ  நாங்கள் இங்பக இருக்கிபறாம். ” 

- மார்ட்டின் வமவடய்பராஸ், ெிராந் ிய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 3 & 4;  னலனமப்வொறுப்பு, 

வொருளா ார பமம்ொடு மற்றும் கலாச்சாரத்துனற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ நமது சமூகத் ின் ஒட்டுவமாத்  நல்ொழ்வுக்கு ப்ராம்ப்ட்டன் நகாின் உள்ளூர் ெணிகங்கள் மற்றும் 

வ ாழில்முனனபொர் முக்கியமானெர்கள் ஆெர். நகரத் ின் COVID-19 வொருளா ார ஆ ரவுக்கான 

ெணிக்குழுொனது, வ ாற்றுபநாய் ெரெலின் வ ாடக்கத் ில் நிறுெப்ெட்டது; அப்பொ ிலிருந்து, ஒரு 

வொருளா ார மீட்பு மூபலாொயத்ன  நினலயநாட்டியுள்ளது; இது நமது நகாின்  வ ாழில்முனனபொர் 

மற்றும் ெணிகங்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்டனில் வ ாழில் வ ாடங்கவும் ெளரவும் அ ிக ெளங்கனளயும் 

ஆ ரனெயும் ெழங்குெ ில் கெனம் வசலுத்துகிறது. ” 

https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

- ொல் ெிவசண்ட், ெிராந் ிய கவுன்சிலர், ொர்டுகள் 1 & 5; துனணத்  னலனமப்வொறுப்பு, 

வொருளா ார பமம்ொடு மற்றும் கலாச்சாரத்துனற, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

“ப்ராம்ப்ட்டன் ொய்ப்புகளுக்கான நகரம் ஆகும்;கவுன்சில் கால அெகாசத் ிற்குள்ளாக  

முன்வனடுப்ெ ற்கான முன்னுாினம வகாண்ட ெிஷயத்ன   பமற்வகாள்ள நகர ஊழியர்கள் 

உறு ிபூண்டுள்ளனர்; நாங்கள் அவ்ொறு வசய்கிற ெல ெழிகளில் நமது ப்ராம்ப்ட்டன் 

வ ாழில்முனனபொர் னமயம் ெழங்கும்  ிட்டங்கள் மூலம் வசய்ெது ஒரு ெழியாகும். நமது  உள்ளூர் 

வொருளா ாரத்ன  முன்பனற்றுெ ற்கு இனளஞர்களும் வ ாழில்முனனபொர்களும் முக்கியமானெர்கள் 

ஆெர்; பமலும் ெரெிருக்கும் ஸ்டார்டர் கம்வெனி ெிளஸ் மற்றும் சம்மர் கம்வெனி  ிட்டங்கள் மூலம் 

அெர்களுக்கு ஆ ரெளிப்ெ ில் வெருமி ம் வகாள்கிபறாம். ” 

- படெிட் பெர்ாிக்,  னலனம நிர்ொக அ ிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 
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டா நாட்டில் மிக ெினரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன்  ன் ெசத் ில் 650,000 மக்கனளயும் 70,000 

ெணிக அனமப்புக்கனளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத் ிலும் வொதுமக்கனள மனத் ில் னெத்ப  

வசய்கின்பறாம். ெல ரப்ெட்ட சமு ாயத் ினர் எங்களுக்கு ெலு பசர்க்கின்றனர், மு லீட்னட நாங்கள் ஈர்க்கிபறாம், 

வ ாழில்நுட்ொீ ியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீ ியிலான புதுனமப் ெனடத் லில் முன்னணி ெகிப்ெ ற்கான ெயணத் ில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கிபறாம். ொதுகாப்ொன, நினலத்து நிற்கெல்ல மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆபராக்கியமிக்க ஒரு நகனரக் 

கட்டனமப்ெ ற்கான ெளர்ச்சிப்ொன யில் நாங்கள் ெங்கு ெகிக்கிபறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இனணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வ ாிந்துவகாள்ளுங்கள். 
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