
 

 

 

 رائے فوری اجراءب

 

 !کی آمد کی الٹی گنتی شروع (Collision) برامپٹن میں کولیژن

سے    6مئی کو شام  18بروز بدھ، مورخہ  (EDO) سٹی آف برامپٹن کا اکنامک ڈیولپمنٹ آفس  –( 2022مئی  13برامپٹن، آن )
 کی میزبانی کے لیے پرجوش ہے۔ کأونٹ ڈأون ٹو کولیژن بجے تک روز برامپٹن میں 10

ٹورانٹو میں کولیژن کانفرنس کی قیادت کرتے ہوئے، برامپٹن کو کینیڈا کے ان چھ شہروں میں سے ایک کے طور پر منتخب کیا 
ن تک ٹورانٹو میں ہونے والی کانفرنس سے پہلے توقعات میں اضافے اور ٹیک ایکو سسٹم کو ایک جو 23سے  20گیا تھا جو 

 ساتھ النے کے لیے ایک ذاتی طور پر تقریب کی میزبانی کرے گا۔

کے ساتھ فائر سائیڈ چیٹ اور  (Isaac Olowolafe Jr) اس مفت کاؤنٹ ڈاؤن ٹو کولیژن ایونٹ میں آئزک اولوولیف جونیئر
کی طرف سے کلیدی خطاب پیش کیا جائے گا جس کے بعد برامپٹن کی اسٹارٹ اپ کمیونٹی کے اراکین  (Wes Hall) لویس ہا 

 کے ساتھ استقبالیہ اور نیٹ ورکنگ کا موقع بھی موجود ہو گا۔

کا بانی اور جنرل پارٹنر ہے، جو ٹورانٹو میں   (DMV)ڈریم میکر وینچرز( Isaac Olowolafe Jr) آئزک اولوولیف جونیئر
موجود، ابتدائی مرحلے کی ایک وینچر فرم ہے۔ وہ ایک ایوارڈ یافتہ ریئل اسٹیٹ انٹرپرینیور، متمول نجی سرمایہ کار اور مخیر  

بلیک سسٹمک ریسزم اور بلیک نارتھ کینیڈین کونسل آف بزنس لیڈرز اگینسٹ اینٹی ( Wes Hall )شخص بھی ہیں۔ ویس ہال 
کا سب سے نیا رکن بھی ہے، جس نے انضمام  (Dragon’s Den) انیشی ایٹو کے بانی اور چیئرمین بھی ہیں۔ ہال ڈریگنز ڈین

 اور حصول میں اپنی برسوں کی مہارت کو ڈین اور کینیڈا کے مستقبل کے کاروباری افراد تک پہنچایا۔ 

شمالی امریکہ میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی ایک ٹیک کانفرنس ہے، جس میں "دنیا کے ( Collision)کولیژن 
بہترین مقررین"، ٹیکنالوجی کی سرکردہ کمپنیوں اور سرفہرست میڈیا کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہو گا 

میں، اکنامک ڈیولپمنٹ آفس نے برازیل سے انڈیا تک  2021جس میں سٹی آف برامپٹن اس عالمی ایونٹ میں شرکت کرے گا۔ 
اسٹارٹ اپس کے سامنے برامپٹن سٹی کو دکھانے کے لیے ورچوئل  1,200شرکاء کو آن الئن اور   38,000ممالک میں  141

المی  کو ع BHive کانفرنس میں حصہ لیا، جس میں برامپٹن کے انوویشن ڈسٹرکٹ کی خصوصیات کو نمایاں کیا گیا اور برامپٹن
میں، سٹی کے نمائندوں نے ویب سمٹ میں حصہ لینے کے لیے لزبن، پرتگال کا سفر کیا تاکہ  2019سامعین تک پہنچایا گیا۔ 

کے بارے میں آگاہی دی جا سکے اور انہوں نے عالمی سطح  (Brampton is Now) "شرکاء کو "برامپٹن اب ہے  70,000
 جاگر کیا۔ پر شہر کے سرمایہ کاری کے منفرد مواقع کو ا

مئی کو منعقد ہونے والے مفت ایونٹ کے لیے   18دی روز برامپٹن میں  برامپٹن میں کاؤنٹ ڈاؤن ٹو کولیژن کو مت چھوڑیں! 
  کے حوالے سے سٹی آف برامپٹن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے 2022کولیژن  ۔یہاں رجسٹر ہوں

2022-investbrampton.ca/collision پر جائیں۔   

 برامپٹن انوویشن موبائل 

EDO   سڑکوں پر آ رہا ہے! کاؤنٹ ڈاؤن ٹو کولیژن کے دوران ٹیم ایک نئی، مکمل طور پر ڈھانپی ہوئی برامپٹن ٹرانزٹ بس
کی نقاب کشائی کرنے کے لیے پرجوش ہے جو نہ صرف انوویشن ڈسٹرکٹ کو فروغ دینے اور برامپٹن اسٹارٹ اپس، بانیوں 

اری افراد کے لیے دستیاب وسائل کی رینج کو فروغ دینے میں مدد فراہم کرے گی بلکہ مقامی لوگوں تک رسائی کے  اور کاروب
 اقدامات میں بھی مدد کرے گی۔

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ie%2Fe%2Fcountdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817%3Faff%3Deemailordconf%26utm_campaign%3Dorder_confirm%26ref%3Deemailordconf%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Deventbrite%26utm_term%3Dviewevent&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx%2FFcY8LXI5Xwg%2Bp00DTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ie%2Fe%2Fcountdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817%3Faff%3Deemailordconf%26utm_campaign%3Dorder_confirm%26ref%3Deemailordconf%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Deventbrite%26utm_term%3Dviewevent&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx%2FFcY8LXI5Xwg%2Bp00DTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ie%2Fe%2Fcountdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817%3Faff%3Deemailordconf%26utm_campaign%3Dorder_confirm%26ref%3Deemailordconf%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Deventbrite%26utm_term%3Dviewevent&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx%2FFcY8LXI5Xwg%2Bp00DTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmz.ryerson.ca%2Fpeople%2Fisaac-olowolafe-jr%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FLTvRIfUpWmZQVTSwcfANExv78XJXV5SZX56uzrzKL8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcollisionconf.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AgNTUT4%2FxaDq03sAUbI4p3vMuagDEBakBY69aXXpfZ4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ie%2Fe%2Fcountdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817%3Faff%3Deemailordconf%26utm_campaign%3Dorder_confirm%26ref%3Deemailordconf%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Deventbrite%26utm_term%3Dviewevent&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx%2FFcY8LXI5Xwg%2Bp00DTw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ie%2Fe%2Fcountdown-to-collision-brampton-tickets-318537693817%3Faff%3Deemailordconf%26utm_campaign%3Dorder_confirm%26ref%3Deemailordconf%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Deventbrite%26utm_term%3Dviewevent&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C108cf81e718343e654f408da35054085%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637880594059152587%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1UMHXnYKQ98NHqKKcOxdlUNx%2FFcY8LXI5Xwg%2Bp00DTw%3D&reserved=0
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 قتباسات 
 
کولیژن کی الٹی گنتی اب جاری ہے! گزشتہ سال کولیژن میں کامیاب شو کے بعد، ہم اس سال بھی واپس آنے کے لیے تیار ہیں "

نیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ برامپٹن میں کیا کچھ موجود ہے۔ ہم کینیڈا میں ایک سرکردہ ٹیکنالوجی ہب بننے کے لیے ایک تاکہ د
تیز رفتار راستے پر گامزن ہیں اور ہمیں کولیژن میں ایک اور دلچسپ سال کا آغاز کرنے کے لیے منتخب کردہ چھ شہروں میں 

 "سے صرف ایک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔

 پیٹرک برأون، میئر، سٹی آف برامپٹن  -

ہمارے کاروباری اور  --جیسے وسائل کے ساتھ  BHive ہمارے انوویشن ڈسٹرکٹ اور --برامپٹن مواقع کا ایک شہر ہے جہاں "
اسٹارٹ اپ خوب ترقی کر سکتے ہیں۔ میں ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ کاؤنٹ ڈاؤن ٹو کولیژن کے لیے اپنا  

اج کریں تاکہ ہم اپنے روشن مستقبل اور جون کے آخر میں منعقد کی جانے والی کولیژن کانفرنس کی بھرپور تیاری کر  اندر
 "سکیں۔

 
 ؛ چیئر، اکنامک  ڈیویلپمنٹ، سٹی آف برامپٹن 4اور  3مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز    - 

 
رے کینیڈا میں اپنا راستہ بنا رہا ہے اور وہ یہاں برامپٹن میں بھی اس سال کے مرکزی ایونٹ کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن ٹو کولیژن پو"

آ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اختراعات، خیاالت اور مواقع موجود ہیں۔ آج ہی اپنے مفت ٹکٹ حاصل کریں اور ویس 
 "یشکشوں کا لطف اٹھائیں۔ہال، آئزک اولوولیف جونیئر اور برامپٹن کے اپنے ہی اسٹارٹ اپ سپر اسٹارز کی شاندار پ

 
 ؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن 5اور  1پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز     - 

 
سٹی آف برامپٹن کو فخر ہے کہ وہ ویس ہال، آئزک اولوولیف جونیئر اور کاؤنٹ ڈاؤن ٹو کولیژن جیسے شاندار ایونٹ کی "

ڈیولپمنٹ آفس دنیا کو یہ دکھانے کے لیے تیار ہے کہ برامپٹن کاروباری میدان میں کا ایک میزبانی کر رہا ہے۔ ہمارا اکنامک 
کی کامیابی کے بعد، میں یہ دیکھنے کے لیے انتظار نہیں کر سکتا کہ اس سال کا ایونٹ   2021بہت بڑا کھالڑی ہے اور کولیژن 

   "کتنا شاندار ہو گا۔
 

 و آفیسر، سٹی آف برامپٹن پال موریسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹ    -
 

-30- 
 

۔ 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  
ش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا  عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کش

فیس   ٹوئٹر،  میاب ہو۔ ہم سے کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کا
 پر مزید جانیں۔  www.brampton.ca انسٹاگرام پر رابطہ کریں۔ بک اور 

 
 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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