
 

 

 
                      برائے فوری اجراء 

 
 

   سٹی آف برامپٹن، اکتوبر کے مہینے کو جوش و خروش سے 'سمال بزنس منتھ' کے طور پر منا رہا ہے 

اکتوبر چھوٹے کاروباری اداروں کا مہینہ ہے اور سٹی آف برامپٹن اپنے چھوٹے مقامی   – ( 2021اکتوبر  1برامپٹن، آن )
کاروباری اداروں کی خوشیوں کو مناتا ہے جن کے تصّورات، جذبے اور عزم سے ہمیں اپنی کمیونٹی کو مسابقتی اور خوشحال  

 بنانے میں مدد ملتی ہے۔ 

، اکنامک ڈیولپمنٹ آفس کے حصے کے طور پر مقامی (BECبرامپٹن انٹرپرینیور سینٹر )اکتوبر کے پورے مہینے کے دوران، 
کاروباری کمیونٹی کے لیے ورچوئل پروگرامنگ اور نیٹ ورکنگ کی تقریبات کے ایک مکمل شیڈول کی میزبانی کر رہا ہے 

ے موضوعات شامل ہیں۔ مزید تفصیالت جس میں مارکیٹنگ، ڈیزائن ٹولز، بک کیپنگ، انکارپوریٹنگ اور ان جیسے دیگر بہت س
 پر دیکھی جا سکتی ہے۔   www.brampton.ca/BEC ن کے بارے میں مزید معلوماتشاور اس موقع کی رجسٹری

ٹون پروگرام کا آغاز بھی کر ایک بزنس مائل س BECاکتوبر کے مہینے اور اس کے عالوہ سمال بزنس منتھ کے حوالے سے، 
وباء کے دوران حوصلے اور  19-رہا ہے۔ دس یا اس سے کم مالزمین کے حامل چھوٹے کاروباری ادارے جنہوں نے کووڈ

لچک کا مظاہرہ کیا ہے، ہم ان کی خوشی میں ایک ساالنہ موقع یا سنگ میل منا رہے ہیں یا پھر انہیں دعوت دے کر ایک منفرد 
 پر شیئر کریں۔  bec@brampton.caکے ساتھ   BECکہ وہ آگے بڑھیں اور اپنی داستان کو کام کر رہے ہیں 

کامیاب چھوٹے کاروبار ایک پھلتے پھولتے شہر کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جس سے مالزمتیں پیدا کرنے، معیشت کو فروغ 
نے بہت متاثر کیا ہے اور چھوٹے کاروبار، جو  19-کو فروغ ملتا ہے۔ برامپٹن کی کمیونٹی کو کووڈ دینے اور مقامی عالقوں

 کسی بھی شہر کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اس وباء سے خصوصی طور شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں۔

رجہ ذیل تجاویز کو ذہن میں رکھنے کی  رہائشیوں کی مقامی مال و خدمات تالش کرنے، منتخب کرنے اور خریدنے اور مند
 حوصلہ افزائی کی جاتی ہے:  

مقامی کاروباری اداروں کی حمایت کریں اور سوشل میڈیا پر اپنے پسندیدہ مقامات کو فروغ دینے پر غور کریں!  •
مالحظہ   سپورٹ لوکل برامپٹن ویب سائٹ برامپٹن کے مقامی کاروباری اداروں کی مکمل فہرست دیکھنے کے لیے

کریں۔ دوسروں کو حوالہ دینے کے لیے ان پر آن الئن تبصرے چھوڑیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے مقامی 
کا  # SupportLocalBramptonکاروباری اداروں کے ساتھ وابستہ رہیں اور سپورٹ لوکل گرافک اور ہیش ٹیگ 

سے ڈأون  یہاں ظہار کریں۔ سپورٹ لوکل میڈیا پیکاستعمال کرتے ہوئے برامپٹن کے کاروباری اداروں کی حمایت کا ا
   لوڈ کیا جا سکتا ہے۔

سے ڈأون لوڈ   یہاں سپاٹس کی کھوج لگائیں، اپنی کاپی-ایٹ-برامپٹن فوڈ گائیڈ کے ساتھ برامپٹں میں موجود تمام مسٹ •
 کریں۔

آپ کے من پسند مقامی کاروباری ادارے کھلے ہوئے ہیں، اندر بیٹھ کر کھانے پینے اور دیگر بہت سے کاموں کے لیے  •
 یئر سیلونز اور ریسٹورینٹس میں داخل ہونے کے لیے انہیں ویکسین کی رسید دکھائیں اور ماسک پہن کر جائیں!جیمز، ہ

 زبانی حوالہ جات کے ذریعے اپنے دوستوں اور فیملی کو بتائیں۔  •

 مالحظہ کریں۔  سپورٹ لوکل برامپٹن ویب سائٹ مقامی کاروباروں کی معاونت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے

 معاشی بحالی کی حکمت عملی اور مقامی کاروباروں کی معاونت
وباء کے آغاز سے ہی سٹی اپنی چھوٹی کاروباری کمیونٹی کی بحالی اور ان کے لیے لچک پیدا کرنے کی حمایت کے لیے 

کی توثیق کر دی تھی تاکہ مقامی معیشت کو  کوری سٹریٹیجیاکنامک ری میں برامپٹن سٹی کونسل نے 2020پرعزم ہے۔ مئی 
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https://www.brampton.ca/en/business/supportLocal/Pages/Welcome.aspx
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https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748


 

 

بحالی اور تعمیر نو کے کاموں میں معاونت فراہم کی جائے اس حکمت عملی کا مقصد برامپٹن کی معیشت کو اس کے چار 
ت اور سیاحت کے  بنیادی ستونوں: اختراع، ٹیکنالوجی اور انٹرپرینیورشپ، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے اور فنون لطیفہ، ثقاف

 شعبوں میں فوری اور طویل مدتی اقدامات پر پیش رفت کرتے ہوئے لچک اور مسابقتی فائدہ پہنچانا ہے۔
 
 

 اقتباسات 
  

"اس سمال بزنس منتھ کے دوران، ہمیں اپنے مقامی چھوٹے کاروباری اداروں کی اہمیت کو تسلیم کرنے پر فخر ہے جو کردار،  
الی سمیت ہماری کمیونٹی میں مزید بہت کچھ النے کا سبب بنتے ہیں۔ میں برامپٹن کے تمام مالزمتوں، مسابقت اور خوشح

وباء  19-رہائشیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ نہ صرف اکتوبر کے مہینے میں بلکہ ہمیشہ کے لیے اور خاص طور پر کووڈ
رنے اور ان کی مدد کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔  کی جاری بندشوں کے بعد ہمارے مقامی چھوٹے کاروباروں کی حوصلہ افزائی ک

 ہم سب اس میں ایک ساتھ ہیں۔" 

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

وباء نے ہمارے چھوٹے کاروباری اداروں کو خاص طور پر شدید نقصان پہنچایا ہے اور سمال بزنس منتھ ہمیں  19-"کووڈ
برامپٹن کے ان مقامی کاروباری اداروں کی اہمیت کو پہچاننے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے جنہوں نے گذشتہ مہینوں کے 

ظاہرہ کیا ہے۔ میں اپنے چھوٹے کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کرتا دوران ناقابل یقین حد تک لچک اور سمجھداری کا م
کی جانب سے فراہم کردہ پروگرامنگ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں  BECہوں کہ وہ اکتوبر کے پورے مہینے کے دوران 

 اور ہم بزنس مائل سٹون پروگرام کے ذریعے ان کی داستانیں سننے کے منتظر رہیں گے۔"

 ؛ چیئر، اکنامک  ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن4اور  3رٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز ما -

"چھوٹے کاروبار ہماری کمیونٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ ہماری مقامی معیشت کی کامیابی کے لیے 
ار کا جشن منانے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں  ناگزیر ہیں۔ اس سمال بزنس منتھ کے دوران، برامپٹن میں ان کے انمول کرد

 اور مقامی مال و خدمات کی حمایت کرنا یقینی بنائیں۔"

 ؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن5اور   1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز  -

ن یک عظیم تر کمیونٹی کی تشکیل اور وباء سے دوبارہ بحالی کے عمل کے دورا 19-"سٹی آف برامپٹن میں ہمارا عملہ کووڈ
مقامی کاروباری اداروں کی مدد کے لیے وقف ہے۔ ہماری اکنامک ڈویلپمنٹ ٹیم اکتوبر کے پورے مہینے کے دوران ہمارے 
چھوٹے مقامی کاروباروں کے لیے پروگرامنگ فراہم کرنے اور سمال بزنس منتھ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سمال 

 ون پروگرام شروع کرنے کے لیے پرجوش ہے۔"بزنس مائل سٹ 

 ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن -
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ہمارے ہر عمل کا مرکز   کاروباروں کا گھر ہے۔ 75,000لوگوں اور   700,000کینیڈا 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
،  ٹوئٹرندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ  کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت م

 مالحظہ کریں۔  www.brampton.ca پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے  انسٹاگراماور  فیس بک

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
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 میڈیا کنٹیکٹ

 پرابجوت کینتھ 
 کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ 

 اسٹریٹیجک کمیونیکیشن
 سٹی آف برامپٹن

Prabhjot.Kainth@brampton.ca |3426 -874-905 
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