ਨਬਰਨਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਦੇ

ਬੀ.ਸੀ.ਛੋ ਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਕਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਹੈਂਡਆਉਟ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂ ਚੀ ਮੁਕੂੰਮਲ
ਨਹੀ ਂ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰਆ
ੂ ਤ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।‘
ਨਨਯੂੰਤਰਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰ – ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
ਅਤੇ ਪਹੁੂੰਚਣਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੂੰ
www.gov.bc.ca/regulatoryreform ਤੇ ਦੇਖੋ।

ਆਨਲਾਇਨ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਧਨ
ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁ ਰ ੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਇਡ

(ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ 4 ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੱਚ)

www.gov.bc.ca/startingasmallbusiness
ਆਯਾਤ/ਨਨਰਯਾਤ ਗਾਇਡ (ਅੂੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ 4 ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੱਚ)
www.gov.bc.ca/importexportguide
ਇੂੰਨਡਜਨਸ ਸਮੌਲ ਨਬਜਨਸ ਨਰਸੋਰਸ ਹੈਂਡਆਉਟ
www.gov.bc.ca/IndigenousSmallBusinessResources

ਸਮੌਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਿੀ.ਸੀ. (Small Business BC)
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਦਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ
ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੈਂਟਰ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸੂੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੂੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੌਲ
ਨਬਜਨਸ ਬੀ.ਸੀ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ, ਨਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਬੀ.ਸੀ. ਨਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ
ਨਵਨਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

www.smallbusinessbc.ca

ਬੀ.ਸੀ. ਨਵੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
www.gov.bc.ca/startingarestaurant

ਵਨ ਸਟੌਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਬਿਸਟਰੀ

ਪਰੀਪੇਅਰਡ ਬੀ.ਸੀ.: ਛੋ ਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਗਾਇਡ
www.gov.bc.ca/PreparedBC

ਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੁ ੜੀਦੀਆਂ
ਨਬਜਨਸ ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਪੂਰਾ
ਕਰੋ। www.bcbusinessregistry.ca

ਬੀ.ਸੀ. ਨਵੱਚ ਫਰੈਂਚਾਇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
www.gov.bc.ca/startingafranchise
ਸਮੌਲ ਨਬਜਨਸ ਪਰੋਫਾਇਲ
www.gov.bc.ca/smallbusinessprofile
ਨਸਵਲ ਰੈਜੂਨਲਊਸ਼ਨ ਨਟਰਨਬਊਨਲ
www.civilresolutionbc.ca
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ
www.gov.bc.ca/smallbusiness

(OneStop Business Registry)

ਬਿਜ਼ਪਾਲ (BizPaL)
ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਇਨ ਸੇਵਾ ਨਜਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਕਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ
ਸੂਬਾਈ, ਸੂੰਘੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ
ਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨਬਜਨਸ ਪਰਨਮਟਾਂ ਅਤੇ ਲੂੰ ਸਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਲੁ ੜੀਦੇ
ਤੱਕ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੂੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। www.bcbizpal.ca

ਮੋਿਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਸੰਸ ਪਰੋਗਰਾਮ
(Mobile Business Licence Program)

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਚੱਲਣ ਨਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਨਬਜਨਸ ਲਸੂੰਸ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰਪਾਨਲਕਾ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ
ਕਰੋ। www.gov.bc.ca/smallbusiness

ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਿ ਿੀ.ਸੀ. (Address Change BC)
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਨਬਰਨਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਰਨਹਣ ਲਈ ਜਾ
ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਰਕਾਰਡਾਂ ਨੂੂੰ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਬੀ.ਸੀ.
ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
www.addresschange.gov.bc.ca

ਿੀ.ਸੀ. ਬਿਡ (BCBid)
ਪਬਨਲਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੌਨਕਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ,ੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂੂੰ ਨਸਰਜੋ , ਬਰਾਉਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ
ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ।
ਪੁੱਛ ਨਗੱਛ ਬੀ. ਸੀ. ਲਾਇਨ: 1 800 663-7867
www.bcbid.gov.bc.ca

ਿੀ.ਸੀ. ਆਨਲਾਇਨ (BC Online)

ਬਫਊਚਰਪਰੇਬਨਉਰ (Futurpreneur)
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਨਵਵਸਥਾ ਨਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (ਮੈਂਟਨਰੂੰਗ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੋਨ: 1 866 646-2922 www.futurpreneur.ca

ਇਨੋ ਵੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡ (Innovation Canada)
ਨਤੂੰਨ ਨਮੂੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਵੱਚ ਫੂੰਨਡੂੰ ਗ, ਕਰਨਜਆਂ, ਟੈਕਸ ਕਰੈਨਡਟਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਸੂੰਬੂੰਧੀ
ਅਨੁ ਦਾਨਾਂ, ਇੂੰਨਟਰਨਨਸ਼ਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈ ਗਈ
ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
http://innovation.canada.ca/

ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ ਪਰੋਗਰਾਮਜ਼
(Investment Capital Programs)

ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋ ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈ-ਗੌਰਨਮੂੰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੂੰਚ। ਕੌਰਪੋਰੇਟ ਰਨਜਟਰੀ, ਸੂੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
ਆਨਲਾਇਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
www.bconline.gov.bc.ca

ਨਬਰਨਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਨਵੱਚ ਅਧਾਰਤ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਵੱਚ
ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੂੰਜੀ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੂੰ ਟੈਕਸ ਕਰੈਨਡਟ ਪੇਸ਼
ਕਰਦਾ।
ਫੋਨ: 1 800 665-6597
www.equitycapital.gov.bc.ca

BritishColumbia.ca

ਪਰੋਬਵੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ (ਪੀਐਸਟੀ)

ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੂੰਨਵੈਸਟ ਬੀ.ਸੀ. ਨਨਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਉਸਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਤੇ ਮੌਨਕਆਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਨਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ
ਦੀਆਂ ਇਛੱਕ ਬੀ. ਸੀ.ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
www.britishcolumbia.ca

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੇ ਵੇਲਪਮੈਂਟ ਿੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ
(Business Development Bank of Canada)

ਛੋ ਟੇ ਅਤੇ ਮਧੱਮ – ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋ ਗਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੱਤੀ, ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੂੰਜੀ ਰਾਹੀ ਂ ਮਜਬੂਤ ਕਨੇ ਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਕਸਤ ਕਰਨ ਨਵੱ ਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਫੋਨ: 1 877 232-2269
www.bdc.ca

ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਬਫਊਚਰਜ਼ ਬਿਰਬਟਸ਼ ਕੋਲੰਿੀਆ
(Community Futures British Columbia)

ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਨਥਕ ਅਤੇ ਉਤਰਾਨਧਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੂੰਦੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਰਜੇ, ਸਵੈ- ਰੋਜਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਅਪੂੰਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਪਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਨਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੋਨ: 604 289-4222
www.communityfutures.ca

ਕੌਰਪੋਰੇਟ ਆਨਲਾਇਨ (Corporate Online)
ਨਬਰਨਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਨਵੱਚ ਕੂੰਪਨੀਆਂ ਨਸਰਜਣ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਆਨਲਾਇਨ ਫਾਈਨਲੂੰ ਗਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
www.corporateonline.gov.bc.ca

ਏਮਪਲੌ ਇਰਜ਼ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਆਬਫਸ
(Employers’ Advisers Office)

ਕਾਨਮਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਮੁੱਨਦਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸੂੰਭਾਵੀ
ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾ ਸੂੰਗਠਨਾਂ ਨੂੂੰ ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਲਾਹ, ਸਹਾਇਤਾ,
ਪਰਤੀਨਨਧਤਾ ਅਤੇ ਨਸੱਨਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ।
ਫੋਨ: 1 800 925-2233

www.gov.bc.ca/employersadvisers
ਈਟੈਕਸ ਿੀ.ਸੀ. (eTaxBC)

ਂ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਨ, ਨਰਟਰਨਾਂ ਫਾਇਲ
ਈਟੈਕਸ ਬੀ.ਸੀ. (eTaxBC) ਆਪਣੇ ਅਕਾਉਟ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 24/7 ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਪਹੁੂੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੁਨਵਧਾਜਨਕ ਆਨਲਾਇਨ ਟੈਕਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਫੋਨ: 1 877 388-4440
gov.bc.ca/etaxbcinfo

ਂ
ਫਰੰਟ ਕਾਉਟਰ
ਿੀ.ਸੀ. (FrontCounter BC)

ਂ ਰ ਬੀ.ਸੀ.ਕਲਾਇੂੰਟਾਂ ਨੂੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਫਰੂੰਟ ਕਾਉਟ
ਂ ਲਸੂੰਸਾਂ,ਪਰਨਮਟਾਂ, ਰਨਜਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੁ ੜੀਦੇ
ਅਨੁ ਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂੰਪਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੁੱਛ ਨਗੱਛ ਬੀ.ਸੀ. ਲਾਇਨ: 1 800 663-7867
www.frontcounterbc.gov.bc.ca

(Provincial Sales Tax (PST))

ਪੀਐਸਟੀ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਪਰੋਨਵੂੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਜ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਨਜਸ ਨਵੱਚ ਪੀਐਸਟੀ ਸੂੰਬੂੰਧੀ
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਇਨ, ਈਮੇਲ ਰੂਨਲੂੰ ਗਾਂ ਸੂੰਬੂੰਧੀ
ਸਹਾਰਾ, ਵੀਡੀਓ,ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫੋਨ: 1 877 388-4440
gov.bc.ca/PST

ਸਰਬਵਸ ਿੀ.ਸੀ. (Service BC)
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ – ਆਮ੍-ੋ ਸਾਮ੍ਣੇ, ਆਨਲਾਇਨ ਜਾਂ
ਫੋਨ ਤੇ – ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਨਵੱਚ ਪਹੁੂੰਚ।
ਸਰਨਵਸ ਬੀ.ਸੀ.ਕੌਨਟੈਕਟ ਸੈਂਟਰ: 1 800 663-7867
www.servicebc.gov.bc.ca

ਸੋਸਾਇਟੇ ਡੇ ਡੇ ਵੇਲਪਮੈਂਟ ਇਕੋਨੌਮੀਕ
(Société de développement économique)

ਨਬਰਨਟਸ਼ ਕੋਲੂੰਬੀਆ ਨਵੱਚ ਫਰੈਂਕੋਫੋਨ ਅਤੇ ਫਰੈਂਕੋਫਾਇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹਾਰਾ, ਨੈੱਟਵਰਨਕੂੰਗ, ਨਸਖਲਾਈ ਅਤੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (ਮੈਂਟਨਰੂੰਗ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੋਨ: 604 732-3534
www.sdecb.com/

ਵੈਸਟਰਨ ਇਕਨੌ ਬਮਕ ਡਾਏਵਰਸੀਬਫਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ
(Western Economic Diversification Canada)

ਛੋ ਟੇ ਅਤੇ ਮਧੱਮ – ਆਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋ ਗਾਂ ਨੂੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਨੂੂੰ ਵਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ
ਇਨੋ ਵੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਨਟਵ ਵਰਗੀਆਂ ਪਨਹਲਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਵਕਾਸ ਨੂੂੰ
ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਅਰਥ ਨਵਵਸਥਾ ਨਵੱਚ ਨਵਨਵਧਤਾ ਉਤਪੂੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰ ਮ
ਕਰਨਾ।
ਫੋਨ: 1 888 338-9378
www.wd-deo.gc.ca/eng/home.asp

ਬਵਬਮਨਜ਼ ਐ ਂਟਰਪਰਾਇਜ਼ ਸੈਂਟਰ
(Women’s Enterprise Centre)

ਮਨਹਲਾ ਉਦਯੋ ਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸਾਧਨ, ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਨਵਕਾਸ,
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਗਵਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਾਧਨ,
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ (ਮੈਂਟਨਰੂੰਗ), ਨੈੱਟਵਰਨਕੂੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਫੋਨ: 1 800 643-7014
www.womensenterprise.ca

WorkBC.ca
ਨਸਖਲਾਈ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ੋ ਅਤੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚੋ।
ਫੋਨ: 1 877 952-6914 www.workbc.ca

ਵਰਕਸੇਫ ਿੀ.ਸੀ. (WorkSafeBC)
ਰੋਜਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਕਾਨਮਆਂ ਦੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਆ ਨੂੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ.ਸੀ. ਤੁ ਹਾਨੂੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਸਹਤਮੂੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਕੂੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਫਰਜਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਕਸ ਚੀਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
www.worksafebc.com

