
 Matte Story | October 7 

 

 

 

 کے لیے پارٹی کے تھیمز میں تبدیل ہو گیا  (Party Haven) پارٹی ہیونخوابوں کو سجانا 
 

 کیا۔"  آغاز"ہم نے ایک ڈالر اور ایک خواب سے 
 

اور صوبائی طور  (Brampton Entrepreneur Centre) سنٹر، تخلیقی صالحیت اور برامپٹن انٹرپرینیوئر ان کی ذاتی رغبت
( Crystal Smith) کرسٹل سمتھ کی معاونت کی بدولت( Starter Company program)پروگرام  پر فنڈ یافتہ سٹارٹر کمپنی

سے شروع  کے نام (Party Haven) اب باضابطہ طور پر اپنا کاروبار، پارٹی ہیون( Jillian Jayavelاور جیلیان جیاویل )
 پر ہیں۔  کرنے سے چند ماہ کی دوری

 
ٹ کے طور ایسے پر لطف اور پیچیدہ پارٹی تھیمز تیار کرنے پر مرکوز ہے، جن کا ایک جامع ک  ( Party Haven)پارٹی ہیون 

، دعوت نامے اور میز کا سامان شامل ہو۔ پارٹی ہیون ہوئی سجاوٹ کی معیاری اشیاءپر پیکج بنا دیا جائے، جس میں ہاتھ سے بنی 
(Party Haven )  ٹس ایسی مصروف مأوں یا میزبانوں کے لیے مثالی ہیں جو سجاوٹ کا تصور کرنے اورتخلیق کرنے کی کی ک

 مشقت کے بغیر اپنی پارٹی کو اگلے درجے پر لے کر جانا چاہتی ہیں۔
 

و معمول سے ہٹ چاہتے ہیں جو مہمانوں ک والی تقریب بنانایاد رہنے  و ایک دلکش اورنے کہا "ہم ہر تقریب ک (Crystal) کرسٹل
کرتے تھے اور ہم نے آخر کار اپنے شوق کیا ۔ ہم اپنے خاندان اور دوستوں کے لیے ایسا کرنے سے لطف حاصل کر محسوس ہو

 ۔" ہے کو ایک کاروبار میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا
 

 Starter) کے لیے آن الئین تالش کی اور اسٹارٹر کمپنی مالی معاونت کے حصولعزم کے لیے انہوں نے اپنے نئے 
Company)  کے ساتھ آئے۔ کرسٹل  احساسبڑھ کر ایک  محض ایک خیال سے تھوڑاکے پاس(Crystal )" ،سٹارٹر انے کہا

کرنے اور مارکیٹنگ اور معاشی حصوں نے ہمیں اپنے کاروبار پر توجہ مرکوز  طریقہ کار( کے Starter Company)کمپنی 
 کو سمجھنے میں واقعی مدد کی۔"

 
"اور ہم نے پروگرام کے دوران اپنے منصوبے پر تین یا چار مرتبہ نظر ثانی کی۔ اس کی قیمت  نے مزید یہ کہا (Jillian) جیلیان

پورا تجربہ یہ ۔ ُگر سیکھےصرف گرانٹ کے پیسوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ہم نے بہت زیادہ سیکھا، نئے رابطے بنائے اور بہترین 
 انمول تھا۔" 

 
کاروباری معاونت کے دیگر پروگراموں میں شامل  کی (Brampton Entrepreneur Centre) وہ برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹر

ہاتھ سے بنے ہوئے فنون اور چیزوں کے لیے ایک بہت ہی مشہور مارکیٹ پلیس،  – (Etsy) ہونے کے قابل ہوئے، بشمول ایٹسی
چنے کے پلیٹ فارم کو بی (Etsy) نے ایٹسیکی جانب سے بیچنے پر ایک ورک شاپ۔ ورک شاپ کے ذریعے حاصل کردہ علم 

انہیں اپنی ہدفی مارکیٹ کو اپنی  (Etsy store) سٹوراکے طور پر استعمال کرنے کی ان کی وجوہات کو پختہ کر دیا۔ ایک ایٹسی 
 تھیم والی پارٹی کٹ براہ راست بیچنے کے قابل بنائے گا۔ 

 
 کی مارکیٹنگ کی تقریب میں جیلیان (Brampton Entrepreneur Centre) و، برامپٹن انٹرپرینیوئر سنٹرکجون  7مورخہ 

(Jillian)  اور کرسٹل(Crystal ) سٹارٹر کمپنی پروگرام اکو(Starter Company program ) مکمل کرنے پر شروعاتی
کے گرانٹ کے پیسوں کا ایک حصہ تھا جو اسی تقریب  45,000$کا ایک چیک پیش کیا گیا۔ یہ ان  5,000$فنڈنگ کے طور پر 

 کو دیے گئے۔  (Brampton entrepreneurs) رامپٹن انٹرپرینیوئرزب 9میں 
 

پارٹی تھیم تیار کیے ہیں، بشمول، بچوں کی پارٹیاں، بے بی  20نے تین زمروں میں ( Party Haven)ابھی تک، پارٹی ہیون 
 ل ایک "جنگل سفاریشاورز اور برائیڈل شاورز۔ ان کے قابل تبدیلی ڈیزائینوں میں خبطی سے نفیس تک شامل ہیں، بشوم

(Jungle Safari)"، بے بی شاور تھیم اور ایک "فیری ٹیل (Fairy Tale)سال گرہ کی پارٹی۔ " 
 

کی خزاں  2016کو شروع کرنے کے لیے ( Etsy store)کی ویب سائیٹ اور ایٹسی اسٹور ( Party Haven)پارٹی ہیون 
(Autumn ) منصوبے رکھتے ہیں۔ وہ برامپٹنہدفی تاریخ ہے۔ اور وہ مستقبل کے لیے بڑے (Brampton)  میں ایک کثیر

المقاصد سہولت گاہ حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں جسے سامان رکھنے، سائیٹ پر پارٹیوں کی میزبانی کرنے اور چیزیں 
و اپنے کے کام کے تجربے ک( Crystal)وہ کرسٹل  ۔یشکش کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکےبنانے پر ورک شاپس کی پ
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پر غور پارٹی کے شوق کے ساتھ کسی آرٹ تھراپی پروگرامنگ کی تخلیق کے لیے دماغی صحت کے شعبے کے ساتھ جوڑنے 
 کر رہے ہیں۔

 
۔ ہم دونوں برامپٹن میں بڑے ہوئے۔ اپنے خوابوں کو حقیقت دینے کے نے کہا "ہم بہت سماجی ذہنیت والے ہیں (Jillian) جیلیان

 ہم اپنی کمیونٹی کو واپس ادائیگی کرنے کے لیے ترغیب محسوس کرتے ہیں۔  –یں معاونت ملنے کو لیے شہر کی جانب سے ہم
 

کا خیال اب تقریبا ایک ( Party Haven)ابھی کے لیے، وہ شروع کرنے پر مرکوز ہیں۔ فنڈنگ کی بدولت، ان کا پارٹی ہیون 
دیں، جو لمبے عرصے  اہتے ہیں جو ترغیب اور ایسی یادیں"ہم ایسے تھیمز تخلیق کرنا چ کہا( Crystal)حقیقت ہے۔ کرسٹل نے 

 کے لیے رہتی ہیں۔ 
 
ان کئی وسائل میں سے ایک ہے جو کوئی کاروبار شروع کرنے یا ( Starter Company program)سٹارٹر کمپنی پروگرام ا

تے ہیں۔ کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے اور انٹرپرینیورز بڑھانے کے منصوبوں کے حامل انٹرپرینیوئرز حاصل کر سکاسے 
کا  تقریباتپورا سال  (Brampton Entrepreneur Centreٹن انٹرپرینور سنٹر )پبرامکو آپس میں مربوط کرنے کے لیے 

انعقاد کرتا رہتا ہے۔ اس کے عالوہ یہ ذاتی مشاورت اور تجاویز کی پیشکش بھی کرتا ہے اور کاروباری آغاز اور چلتے ہوئے 
کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے کے لیے مالی معاونت تک رسائی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ مزید معلومات کے لیے 

www.brampton.ca/bec مالحظہ کریں۔ 
 

 
نے والے مختلف زبانیں بول 89کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں : بارے میں( کے Bramptonٹن )پکچھ برام

ہیں  میسرتفریح کے نادر مواقع کے لیے ( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں Bramptonالگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل ہیں۔ برامپٹن ) 209

 (Brampton Civic Hospital)ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل ہوتا کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں کا شمار نظام  ےٹرانسپورٹ ک ےاور یہاں ک

شمار حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں ایک کا  (William Osler Health System)لتھ سسٹم میں ہوا تھا ولیم اوسلر ہی 2007جس کا افتتاح 

 ریں۔( پر فالو کTwitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@پر جائیں یا  www.brampton.caہے۔ مزید معلومات کے لیے ہوتا 

 

 

 

 
 

 رابطہ برائے میڈیا
 (Natalie Stogdillنیٹلی سٹاگ ڈل )

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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