
 

 
 

 

 

 اپریل سے اپنے کالئنٹس کے لیے دوبارہ کھل رہا ہے  12برامپٹن انٹرپرینیور سنٹر 

  

ورکنگ سپیس -( اور کوBECصحت اور حفاظت پر اپنی مسلسل توجہ کے ساتھ، برامپٹن انٹرپرینیور سنٹر ) –  (2022اپریل   8برامپٹن، آن )
بجے تک ذاتی خدمات کے لیے دوبارہ   4سے شام  9سے ہر منگل اور ہر جمعرات کے دن صبح   2022اپریل   12بروز منگل، مورخہ 

   کھلے رہیں گے۔

 کے پاس جمع اور منظور کرائی جانی چاہیں۔ درخواستیں BECدرخواستیں الزمی طور پر ورکنگ سپیس کو استعمال کرنے کے لیے -کو

Brampton.ca/incubator  بجے تک کو 4سے شام  9۔ منظور شدہ درخواست دہندگان کے لیے صبح  پر جمع کرائی جا سکتی ہیں-
 ورکنگ کی سہولت دستیاب ہو گی۔ 

 دن کھال کرے گی، جن دنوں کا تعین کرنا ابھی باقی ہے۔  تین ورکنگ سپیس ہفتے کے -کے ہفتے کے آغاز سے، کو 2022جوالئی  4

کرانا   پہلے سے بک ت ورچوئل طور پر منعقد ہو سکے گی اور اسےکے کاروباری مشیروں کے ساتھ مشاور  BECان اوقات کے دوران   
 الکرز دستیاب نہیں ہوں گے۔  ضروری  ہو گا۔

ورکنگ سپیس کے صارفین -ہرے کے ماسک کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کواگرچہ سٹی کی سہولت گاہوں میں داخل ہونے کے لیے اب چ
سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا احترام کریں جو ماسک پہننا جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جسمانی دوری، گنجائش کی پابندیاں  

 تو آپ کو گھر ہی رہنا چاہیے۔  اور پری سکریننگ کی اب مزید ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ بیمار محسوس کر رہے ہوں،

ورکنگ سپیس میں تشریف النے والے ہر شخص کو اپنے کام کی جگہ میں آنے سے پہلے اور بعد میں، اس کے عالوہ سپیس میں موجود  -کو
استعمال     کسی بھی چیز )مثالً فون بوتھ/میٹنگ روم( کو استعمال کرنے سے پہلے اور بعد میں چراثیم سے پاک کرنے کی ضرورت ہو گی۔

 کے لیے سینیٹائزیشن وائپس مہیا کیے جائیں گے۔ 

   ظہ کریں۔مالح Brampton.ca/becبرامپٹن انٹرپرینیور سنٹر کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 
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 میڈیا کنٹیکٹ 

 سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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