
 

 

 
THÔNG BÁO KHẨN CẤP                     
 

Thành Phố Brampton cung cấp sự trợ giúp cho các doanh nhân ở mọi độ 
tuổi với các chương trình Starter Company Plus (Khởi Nghiệp Công Ty 

Cộng) và Summer Company (Công Ty Mùa Hè) 
 
BRAMPTON, ONTARIO (ngày 11 tháng 2 năm 2021) – Thành Phố Brampton hiện đang nhận đơn 
đăng ký cho hai cơ hội đào tạo và tài trợ doanh nhân: Chương Trình Starter Company Plus và Chương 
Trình Summer Company. 
 
Trong thời kỳ thay đổi nhanh chóng đối với các doanh nghiệp nhỏ ở Brampton, Thành Phố Brampton 
tiếp tục cung cấp các nguồn lực để hỗ trợ các doanh nhân. Hai chương trình này được cung cấp thông 
qua Trung Tâm Doanh Nhân Brampton (BEC) để giúp các doanh nhân khởi nghiệp hoặc phát triển 
doanh nghiệp của họ. Chương trình được tài trợ bởi Sở Phát Triển Kinh Tế, Tạo Việc Làm và Thương 
Mại của Ontario.  
 
Chương Trình Starter Company Plus 
 
BEC, hợp tác với Tỉnh Bang Ontario, nhận ra tầm quan trọng của việc hỗ trợ những người có ý tưởng 
kinh doanh mới hoặc hiện có. Chương Trình Starter Company Plus cung cấp đào tạo miễn phí, cố vấn 
miễn phí và cơ hội nhận trợ cấp lên đến $5.000 cho những người tham gia đủ điều kiện để khởi 
nghiệp, mở rộng hoặc mua một doanh nghiệp nhỏ. Chương Trình nhằm giải quyết các nhu cầu phát 
triển kinh tế của địa phương và nếu cần sẽ tập trung vào các ngành và lĩnh vực cụ thể.  
 
Để đăng ký tham gia Chương Trình Starter Company Plus tại Brampton, bạn phải xác nhận rằng bạn 
đủ điều kiện để tham gia và tham dự một buổi cung cấp thông tin bắt buộc. Việc tham dự buổi cung 
cấp thông tin không đảm bảo việc bạn sẽ được nhận vào chương trình hoặc nhận được trợ cấp của 
chương trình. 
 
Các bên quan tâm có thể đăng ký tham gia buổi cung cấp thông tin bắt buộc vào:  

• Ngày 18 tháng 2, từ 10 đến 11 giờ sáng 

• Ngày 18 tháng 2, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối  

• Ngày 23 tháng 2, từ 10 đến 11 giờ sáng 

• Ngày 23 tháng 2, từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối 
 
Để tìm hiểu thêm về chương trình và xác định tính đủ điều kiện để tham gia, vui lòng truy cập 
www.brampton.ca/bec.  
 
Chương Trình Summer Company  
 
Hợp tác với Chính Quyền Ontario, BEC giúp học sinh sinh viên Ontario, từ 15 đến 29 tuổi, thành lập và 
điều hành một doanh nghiệp. Trong suốt mùa hè, học sinh tham gia vào khóa đào tạo về các chủ đề 
như thông thạo phương tiện truyền thông xã hội, tiếp thị và bán hàng, quản lý rủi ro kinh doanh và 
mạng.  
 
Hạn chót nhận đơn đăng ký là ngày 19 tháng 4 năm 2021. Các doanh nhân trẻ đầy khát vọng được 
khuyến khích kết nối với BEC để tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký. Chương trình sẽ được thực hiện 
trực tuyến từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2021. 
 
Các bên quan tâm có thể đăng ký tham gia buổi cung cấp thông tin bắt buộc vào: 

http://www.brampton.ca/bec


 

 

• Ngày 25 tháng 3, từ 3:30 đến 4:30 chiều 
 
Vui lòng truy cập www.brampton.ca/bec để biết thêm thông tin.  
 
 
 
Giới Thiệu về Trung Tâm Doanh Nhân Brampton 
 
Trung Tâm Doanh Nhân Brampton là một bộ phận của phòng Kế Hoạch, Xây Dựng và Phát Triển Kinh 
Tế của Thành Phố Brampton. BEC tập trung vào sự ổn định và tăng trưởng của nền kinh tế địa 
phương bằng cách thúc đẩy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khởi nghiệp và tính bền vững lâu dài của các doanh 
nghiệp siêu nhỏ và nhỏ trên tất cả các lĩnh vực. 
 
Giới Thiệu về Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế của Brampton  
 
Tháng 5 năm 2020,  Hội Đồng Thành Phố Brampton tán thành Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế làm 
khuôn khổ để Thành Phố triển khai việc khởi động lại nền kinh tế địa phương. Chiến Lược Phục Hồi 
Kinh Tế được tổ chức thành bốn nền tảng: Đổi Mới, Công Nghệ và Khởi Nghiệp, trong đó bao gồm việc 
mở rộng các dịch vụ của Trung Tâm Doanh Nhân Brampton để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nhân và 
doanh nghiệp nhỏ; Đầu Tư; Nghệ Thuật, Văn Hóa và Du Lịch; và Cơ Sở Hạ Tầng. Để tìm hiểu thêm 
nhấp vào đây.  
 
Trích dẫn 
 
“Brampton là một Thành Phố của Cơ Hội, và các doanh nghiệp địa phương là yếu tố thiết yếu cho sự 
thịnh vượng của cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi. Trong thời điểm khó khăn chưa từng có đối với 
các cư dân của chúng tôi, chúng tôi vẫn cam kết thúc đẩy ước mơ của các doanh nhân địa phương 
hiện có và đang nảy nở. Tôi khuyến khích các cư dân Brampton quan tâm tận dụng các chương trình 
Starter Company Plus và Summer Company do Trung Tâm Doanh Nhân Brampton của chúng tôi cung 
cấp.” 

- Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton 
 
“Trung Tâm Doanh Nhân Brampton cung cấp các dịch vụ và chương trình vô giá cho các doanh nghiệp 
siêu nhỏ và nhỏ trên tất cả các lĩnh vực trong thành phố của chúng tôi. Những người quan tâm đến 
việc khởi nghiệp, mở rộng hoặc muốn mua một doanh nghiệp ở Brampton được mời tham dự một buổi 
cung cấp thông tin về Chương Trình Starter Company Plus, và các doanh nhân là các học sinh sinh 
viên đầy khát vọng được khuyến khích đăng ký tham gia Chương Trình Summer Company, cả hai 
chương trình đều do BEC cung cấp. Bạn là tương lai của thành phố chúng tôi, và chúng tôi sẵn lòng 
giúp đỡ bạn.” 

- Martin Medeiros, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 3 & 4; Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế và Văn 
Hóa; Thành Phố Brampton 

 
“Các doanh nghiệp và doanh nhân địa phương của Brampton đóng vai trò quan trọng đối với sự thịnh 
vượng của cộng đồng chúng tôi.  Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗ Trợ Kinh Tế COVID-19 của Thành Phố 
được thành lập khi đại dịch bùng phát và kể từ đó đã thiết lập Chiến Lược Phục Hồi Kinh Tế, tập trung 
vào việc cung cấp nhiều nguồn lực và nhiều sự hỗ trợ hơn cho các doanh nhân và doanh nghiệp của 
chúng tôi để khởi nghiệp và phát triển tại Brampton. 

- Paul Vicente, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5; Phó Chủ Tịch, Phát Triển Kinh Tế và Văn 
Hóa, Thành Phố Brampton 

 
“Nhân viên thành phố cam kết thúc đẩy Brampton là một Thành Phố của Cơ Hội của Ưu Tiên Nhiệm 
Kỳ Hội Đồng, và một trong những cách mà chúng tôi đang thực hiện là thông qua các chương trình do 

https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/youth/Pages/welcome.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

Trung Tâm Doanh Nhân Brampton của chúng tôi cung cấp. Thanh thiếu niên và các doanh nhân là 
chìa khóa để thúc đẩy nền kinh tế địa phương của chúng ta, và chúng tôi tự hào khi được hỗ trợ họ 
thông qua các chương trình Starter Company Plus và Summer Company sắp tới.” 

- David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton 
 

-30- 

 
Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 
doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, 
chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi 
hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi 
trên Twitter, Facebook, và Instagram. Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca. 
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