
 

 

 

  2017جنوری  9

 

 برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر اب دیر تک کھال رہے گا
 

مالکان کے لیے برامپٹن کا کلیدی وسیلہ  کاروباری رکھنے والے رغبتموجودہ اور جو کہ  – (BEC)برامپٹن، آن: برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر 

  بجے تک کھال رہے گا۔ 8ہر منگل کو رات  کرتے ہوئے جنوری سے آغاز 10مورخہ   –ہے 

 

رکھنے والے انٹرپرینیوئرز اور چھوٹے  رغبت کاروباری مشیران،کے  BEC میں اضافہ کرنے کے لیےخدمات  س کے لیےکالئینٹ

  کاروباروں کے مالکان کو وقت دینے کے لیے کام کے روائیتی اوقات کے بعد مشاورتوں اور اضافی پروگراموں کی پیشکش کریں گے۔ 

 

کئی کاروباروں کے  "برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر برامپٹن میں نے کہا ( اکنامک ڈیولپمنٹ کے چیئرمینJeff Bowman) کونسلر جیف بومین

 وں اور پروگراموں کو "انٹرپرینیوئرز کے لیے اب سیمینار مفید رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا شروع ہونے اور پھیلنے میں مدد کرنے کے لیے

 چیک کرنا یا صرف ہمارے چند ماہرین سے ملنا بھی مزید آسان ہو گیا ہے۔"

 

BEC  بجے سے شروع ہوتے ہوئے اگلے چند مہینوں کے لیے بعد کے اوقات کی  6ہر منگل کی شام  کے معمول کے پروگراموں کے عالوہ

 زبردست نشتیں شیڈول شدہ ہیں:

 10  اور چالئیں بڑھائیںاپنے کاروبار کو  –جنوری 

 17  کیا آپ کا کاروبار قابل استحکام ہے؟ –جنوری 

 24  اکأونٹنگ - شامماہرین سے پوچھنے کی  –جنوری 

 31  اپنے کاروبار کو کیسے بڑھائیں –جنوری 

 7  اور چالئیں بڑھائیںاپنے کاروبار کو  –فروری 

 24  کسرمینٹورنگ م   –فروری 

 21  پہلو قانونی - شامماہرین سے پوچھنے کی  –فروری 

 28  اپنے کاروبار کو کیسے بڑھائیں   –فروری 

 

نے اور انٹرپرینیوئرز کو مربوط کرنے کے لیے پورے سال کے دوران تقریبات کا برامپٹن انٹرپرینیوئر سینٹر کاروباروں کو معاونت فراہم کر

کاروبار شروع کرنے والوں اور قائم شدہ کاروباروں کی  یہ انعقاد کرتا ہے۔ یہ انفرادی مشاورتوں اور مشورے کی بھی پیشکش کرتا ہے اور

 پر جائیں۔ www.brampton.ca/becزید معلومات کے لیے ممعاونت کرنے کے لیے فنڈنگ اور پروگراموں تک رسائی کا مقام ہے۔ 

 

بجے  6اور ہفتے کے دنوں میں شام  کے لیے پہلے گھنٹے پارکنگ برامپٹن انٹرپرینیوئر سینٹر سٹی ہال کے آٹریم میں واقع ہے۔ سٹی ہال میں

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

تیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دسBramptonمختلف زبانیں بولتے ہیں۔ برامپٹن ) 89پزیر ہیں جو 

میں افتتاح ہوا تھا ولیم اوسلر  2007( جس کا Brampton Civic Hospitalکا نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل )

پر  www.brampton.caمزید معلومات کے لیے ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ ( کا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی William Osler Health Systemہیلتھ سسٹم )

 پر فالو کریں۔ (Twitter)کو ٹوئٹر  CityBrampton@جائیں یا 

 

 

 

 

 میڈیا کنٹیکٹ
 نتالی سٹوگڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca905.874.3654 | 
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