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 برامپٹن میں بڑے خواب دیکھیں
 ( کی خصوصی طور پر شرکتDavid Usher( کے لیے ڈیوڈ اشر )Small Business Monthسمال بزنس منتھ )

 
جدت طرازوں اور تخلیقی ذہن رکھنے والوں کا ایک گروپ ایک نئی اور فعال منصوبہ  برامپٹن، اونٹاریو: اس موسم خزاں میں چوٹی کے

 بندی سامنے لے کر آئے گا تاکہ تخیل کو مہمیز لگا کر عمل کی ترغیب دی جا سکے۔
 

 Economicی )"میں موسم خزاں میں ہونے والی ان تمام تقریبات کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں،" یہ بات اکنامک ڈویلپمنٹ کمیٹ
Development Committee( کے چیئر کونسلر جیف براؤن )Councillor Jeff Bowman نے کہی۔ "لوگوں کے لیے اپنے )

خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے بہت سے مواقع ہیں اور یہ شہر ان خوابوں کی تکمیل کے لیے معاشی ترقی کی منصوبہ بندی جیسا کہ 
 شامل ہیں۔" (mentorshipی )سیمینارز، تربیت اور رہنمائ

 
( پر ڈیوڈ Core Creativity( کی سب سے خصوصی چیز کور کری ایٹوٹی )Small Business Monthبرامپٹن میں سمال بزنس منتھ )

 Davidاکتوبر کو منائی جانے والی ایک شام ہو گی۔ ڈیوڈ اشر ) 29( میں Rose Theatre( کے ساتھ روز تھیٹر )David Usherاشر )
Usher 14ملین ) 1.4( ایک فنکار، ایک خوب بکنے والی کتاب کے مصنف اور ایک سرمایہ کار ہیں۔ ایک موسیقار کے طور پر ان کی 

( موسیقی اور ویڈیو اور نئے Davidالکھ( سے زیادہ البمز بک چکی ہیں اور انہوں نے دنیا بھر میں اپنے فن کو مظاہرہ کیا ہے۔ ڈیوڈ )
تخلیقی عمل کی تحریک دینے کے اپنے متاثر کن فارمولے کے بارے میں اپنے خیاالت کا اظہار کریں گے۔ وہ تجربات کے امتزاج سے 

ایک مزید فعال اطمینان بخش اور اختراعی تخلیقی عمل کے لیے ضروری عناصر کو سامنے التے ہیں۔ تخلیقی صالحیت پر اس بین االقوامی 
ڈالر میں دستیاب ہیں، طلبا اور  20یض ہونے کے اس موقع کے لیے ٹکٹس اس وقت سطح کے اس مفکر اور مقرر کے خیاالت سے مستف

 ڈالر میں۔ 10طالبات کے لیے صرف 
 

 Theاکتوبر کو ٹچ ٹیکنالوجی کے مستقبل ) 22( کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے Brampton Tech Talkبرامپٹن ٹیک ٹاک )
Future of Touch Technologyپر ایک پریزنٹیشن ) ( ہو گی۔ بانتوBaanto( کے ایگزیکٹو چیئرمین )Executive Chairman )

( کی گفتگو یقیناً معلومات سے Avanindra Utukuri( اوانندرا یوٹوکوری )Chief Technical Officerاور چیف ٹیکنیکل آفیسر )
جو کہ ٹچ ٹیکنالوجی کے میدان میں نئے، اعٰلی ( کے بانی ہیں Baanto( بانٹو )Mr. Utukuriبھرپور اور دلچسپ ہو گی۔ مسٹر یوٹوکوری )

 ( حل سامنے النے والے ڈویلپرز میں پیش پیش ہے۔scalableکارکردگی کے حامل اور اور کم یا زیادہ ہونے کی صالحیت رکھنے والے )
 

( کی Brampton Entrepreneur Centre( کے سلسلے میں برامپٹن انٹرپرینور سنٹر )Small Business Monthسمال بزنس منتھ )
طرف سے منعقد کردہ سیمینارز کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ پہنانے کے لیے ان آنے والے مواقع میں سے کسی 

 ایک کا انتخاب کریں:

 ( عمر کے مطابق کاروبارAge-Friendly Business )– 
 اکتوبر( Be Ahead of the Wave!( )19لوگوں سے آگے نکلیں )

  چالئیں )اپنا کاروبار شروع کریں اورGet Your Business 
Up and Running( )19  اکتوبر( 22اور 

 ( درامدات اور برامدات ابتدائی اقداماتImporting & 
Exporting First Steps( )21 )اکتوبر 

 زانٹرپرینور ( کنیکٹEntrepreneurs Connect )–  سیلز: ہاؤ
 28)(How to Increase Quality Leads for Higher Close Ratesٹو انکریز کوالٹی لیڈز فار ہائر کلوز ریٹس )

 اکتوبر(
 

 
( نے اس موسم خزاں کے لیے آپ کے لیے ایک دل موہ لینے واال پروگرام The Brampton MakerSpaceبرامپٹن میکر سپیس )

ئینس، )سا STEM( اور تمام عمر کے لوگوں کے لیے انٹرایکٹو roboticsپرنٹنگ، روبوٹکس ) 3Dمرتب کیا ہے جس میں شامل ہیں 
( entrepreneurial networking( کے تربیتی پروگرامز اور اس کے ساتھ انٹرپرونیوریل نیٹ ورکنگ )ٹکینالوجی، انجینیئرنگ اور میتھ

 (www.brampton.ca/makerspace( کے ورکشاپس )business innovationاور بزنس انوویشن )



 

 

 

 ۔www.brampton.ca/dreambigمزید تفصیالت اور رجسٹریشن کے لیے مالحظہ کریں 

 
لوگ الگ الگ نسلی پس منظر کے  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا Bramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89شامل ہیں جو 

میں افتتاح  2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)ٹرانسپورٹ کا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہوا تھا ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم 

www.brampton.ca  پر جائیں یا@CityBrampton ( کو ٹوئٹرTwitterپر فالو کریں۔ ) 
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 بطہ برائے میڈیارا

 (Brian Stittleبرائن سٹٹل )
 سینیئرمیڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )
905.874.2143 | brian.stitte@brampton.ca 
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