
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

سٹی کا انوویشن ڈسٹرکٹ نئے کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے فأونڈر انسٹیٹیوٹ کو خوش آمدید  
 کہتا ہے 

، جو کہ اعٰلی صالحیتوں ((FIاپنی گذشتہ میٹنگ کے دوران برامپٹن سٹی کونسل نے فأونڈر انسٹیٹیوٹ   -( 2020ستمبر  22برامپٹن، آن )
کی حامل نئی کمپنیوں کو معاونت فراہم کرنے والی عالمگیر سطح کی ایک ایکسلیٹر فرم ہے، کے ساتھ شراکت داری کے حوالے سے ایک  

کی مالی معاونت   30,000شراکت داری میں فأونڈر انسٹیٹیوٹ کے لیے تین سال تک فی سال $قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ 
 شامل ہے۔ 

کا اضافہ ایک ایسا عملی قدم ہے، جو انٹرپرینیٔورز اور کاروباروں   FIبنانے کے حوالے سے  انوویشن ڈسٹڑکٹ ڈأون ٹأون برامپٹن کو ایک 
معاشی  فراہم کرے گا۔ سٹی کے انوویشن ڈسٹرکٹ میں کی جانے والی توسیع سٹی کی کو ان کے سفر کے ہر مرحلے کے دوران معاونت 

 کا ایک کلیدی ہدف ہے۔  بحالی کی حکمت عملی 

FI  صی پروگرامنگ، تربیتی کورسز، مالی معاونت تک رسائی اور عالمی معیار کے ایک اعلٰی نیٹ ورک کے ساتھ  کمپنیوں کو خصو
ملین  950سے زیادہ کمپنیوں کو معاونت فراہم کی ہے جنہوں نے $  4,300نے  FIتعارف کے ذریعے کمپنیوں کو معاونت فراہم کرتا ہے۔ 

 مالزمتیں پیدا کرنے میں مدد کی ہے۔   25,000تقریبًا  سے زیادہ کا کاروبار کیا ہے اور عالمی سطح پر

 شراکت داری کے دیگر فوائد میں شامل ہیں: 

 پروگرام میں توسیع؛ واٹر لو، ٹورانٹو اور مضافات کے عالقوں سے ٹیکنیکل انٹرپرینیئورز کو برامپٹن میں النا •
 انٹرپرینیئورز کے لیے سکالرشپس کی فراہمیاس پروگرام میں حصہ لینے والی برامپٹن کی  •
 بین االقوامی سطح کی نئی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے ترغیبی اقدامات  •
کی بین االقوامی سطح کی کوششوں کے ذریعے معاونت فراہم   FIسٹی کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی کاوشوں کو  •

 کرنا
 کو اپنی ساکھ بہتر بنانے میں مدد فراہم کرنانیٹ ورک کے ذریعے برامپٹن  FIگلوبل  •
سائبر سیکورٹی کی نئی کمپنیوں کے بانیوں کے لیے ایک وقف شدہ سائبر سیکورٹی سٹریم اور پروگرامنگ کے نظام کو فروغ   •

 دینا 
 سرمایہ کاروں، انٹرپرینیئورز اور ایگزیکٹوز پر مشتمل ایک سرپرستانہ نیٹ ورک کا قیام عمل میں النا •

ن کے انوویشن ڈسٹرکٹ کے دوسرے شراکت داروں میں شامل ہیں، برامپٹن انٹرپرینئیور سنٹر؛ کیٹالسٹ سائبر ایکسلریٹر )جس کی برامپٹ 
( سنٹر؛ ریئرسن وینچر  RICکے پاس ہے(؛ ریسرچ انوویشن کمرشالئزیشن ) DMZسربراہی راجرز سائبرسیکیور کیٹالسٹ اور ریئرسن 

 ۔ ((BIAاون ٹاؤن برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایریا زون؛ برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ اور ڈ 

  اقتباسات 

"چونکہ اب ہم وباء سے نکل کر اپنی مقامی معیشت کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں، ہم انٹرپرینیئورز اور ممکنہ سرمایہ کاروں کو خوش آمدید 
یں شامل ہو جائیں۔ فأونڈر انسٹیٹیوٹ کی مدد سے ہم  کہتے ہیں کہ وہ ہمارے شہر میں منتقل ہوں اور ہمارے بڑھتے ہوئے انوویشن ڈسٹرکٹ م

بین االقوامی سطح کی نئی کمپنیوں کو اپنی جانب راغب کر سکیں گے، جس سے ہماری معیشت کو فروغ ملے گا اور یہاں نئی مالزمتیں پیدا 
باری اداروں کو ان کے سفر کے ہر  ہوں گی۔ فأونڈر انسٹیٹیوٹ کا خیرمقدم کرنے پر ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہم کارو

    مرحلے پر معاونت فراہم کرنے کے خواہاں ہیں۔"

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

"ہمارے انوویشن ڈسٹرکٹ کی مسلسل ترقی ہماری معاشی بحالی کی  حکمت عملی کا ایک کلیدی قدم ہے اور فأونڈر انسٹیٹیوٹ اس کی  
کامیابی میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کرے گا۔ اب جبکہ ہم اس وباء سے نکل کر اگلے سفر پر گامزن ہیں، ہم اپنی انٹرپرینیئورز اور  
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کو ان کی مکمل بحالی اور مستقبل کی ترقی کے قابل بنانے میں مدد فراہم کرنے کے لیے ایک بھرپور مدد فراہم کرنے  کاروباری برادری 
  کے لیے پرعزم ہیں۔"

اکنامک سپورٹ ٹاسک   19-چیئر، میئرز کوِوڈ  -، وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر؛ کو 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  -
 ٹی آف برامپٹن فورس، س

"کینیڈا کے انوویشن کوریڈور کے وسط میں موجود ہماری بہترین لوکیشن کی وجہ سے برامپٹن جدت میں ایک عالمی رہنماء کی حیثیت  
حاصل کرنے کے لیے اپنے ایکو سسٹم کو فروغ دے رہا ہے۔ ہمارا عملہ شراکت داریاں بنانے کے لیے پرعزم ہے جیسا کہ ہم نے فأونڈر  

یوٹ کے ساتھ ایک شراکت داری کی ہے اور ہم برامپٹن کو انٹرپرینیئورز اور کاروباری اداروں کے لیے ایک دلکش جگہ بنانے کے  انسٹیٹ
 لیے دیگر ضروری اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں۔"

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن  -

نئی تکنیکی   جس میں برامپٹن بڑی تعداد میں نئی تکنیکی کمپنیوں کا گھر ہو گا۔  "مجھے برامپٹن کے لیے ایک ایسا مستقبل نظر آ رہا ہے 
برامپٹن میں تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور اس میں ملک کی سب   کمپنیوں کو تارکین وطن اکثر خوب فائدہ پہنچاتے ہیں۔ 

المی سطح پر شہرت رکھنے والے ٹیکنیکل ہب کے درمیان رہتی ہے۔  سے کم عمر آبادی بھی رہائش پذیر ہے جو ٹورانٹو اور واٹر لو کے ع
قریبی شہروں کے لحاظ سے مناسب الگت کے فوائد اور تکنیکی ہبز کو مغرب کی جانب راغب کرنے والی آبادی کی بنیاد پر برامپٹن میں 

  نئی کمپنیوں کے ایک جال کو جلد فروغ دینے کی صالحیت موجود ہے۔"

 ڈائریکٹر، فأونڈر انسٹیٹیوٹ، ٹورانٹو اینڈ واٹرلو چیپٹز-نگ ڈائریکٹر، ٹیک سٹارز ٹورانٹو؛ کوسنیل شرما، منیج -

"فأونڈر انسٹیٹیوٹ ایک پرکشش تکنیکی ایکو سسٹم کی تیاری کے لیے سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے  
ٹورانٹو ٹیکنیکل کوریڈور کا شمار دنیا کے بہترین مقامات میں ہوتا ہے اور ہم  انتہائی پرجوش ہے۔ کسی کمپنی کا آغاز کرنے کے لیے 

 برامپٹن کو آگے النے کے اس موقع پر بے حد شکر گزار ہیں۔"

 ریان مشیلیٹی، ہیڈ آف گلوبل آپریشنز، فأونڈر انسٹیٹیوٹ -

کی جانب سے الئے جانے والے مواقع کو بہت   FI سے مستفید ہونے اور برامپٹن کے ایک شہری کے طور پر میں نے  FI"حالیہ طور پر 
اور برامپٹن کی شراکت داری کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ اپنے نیٹ ورک کو بڑھاتے ہوئے، ہفتہ وار پچنگ اور   FIقریب سے دیکھا ہے۔ 

ے ہوئے،  گروپ نشستوں کی پیش کش کے ذریعے اور نئے کاروباروں کے مالکان کے عملی تجربات تک رسائی کو ممکن بنات 
انٹرپرینیئورز کو پھلنے پھولنے کے لیے تقویت پہنچائے گا۔ کینیڈا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک کے طور پر، جدت طرازی اور  

 کاروباری کامیابی کے حوالے سے برامپٹن ایک حقیقی مرکزی مقام کے طور پر سامنے آئے گا۔" 

  ۔ڈینیئل ییوا جنرل منیجر، ایلرکا ہیلتھ کارپوریشن -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 70,000لوگوں اور   650,000کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 
یاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحول

کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر
 پر مزید جانیں۔ www.brampton.ca ہوں۔ پر مربوط انسٹاگراماور  فیس بک، ٹوئٹر

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 مونیکا ڈوگال 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca |3426 -874-905 
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