
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ویبینار سیریز

 (Zoom) بذریعہ زوم

 بجے 12:30بجے تا دوپہر  11:00صبح  – 2021مارچ،  23

 ۔ ی  ہ  سکت   کھ یس ق  یطر  ن یبہٹ    ک رسائ    تک ی  رسما ےس وشٹ   یٹ انسٹ   یٹ  یڈپاز  ٹ  یمائنار  بیھ دوران ک  بحران عالیم کاروبار   پر  جہاں

 بجے  2:30بجے تا دوپہر  11:00صبح  –  2021 لیاپر  22

 ت  ک ل شنلز یچالی  واےل پروف یاور نوعمر کاروبار  ی   : مرد / خوات نا ی د تی ک تقاض  کو تقو  تنوع عٹ  ی  ورسٹ  یڈائ  

 ۔ ہ   پڑتا   کرنا   ا ی ک  ت  ل ک بنن   کٹ  یڈائر  بورڈ   ی  م  کمپٹ    یرسکار  کس   کہ  ی  ہ  سکت   جان بات  ہی شنلز ی پروف عمر  نو  اور  مالکان یکاروبار   جہاں

 بجے  12:30بجے تا دوپہر   11:00صبح  –  2021 مئ   12

 قہی طر  کا   نفاذ  ک( Chief Diversity Officer) آفس   ورسٹ  یڈائ  اعیل

 جامہ  عمیل کو   تنوع   عٹ  ی  ورسٹ  یڈائ اندر  ک کار   قہیطر  یکاروبار   اپن   اںیجنس ی ا  سٹ   ارکی و ین اور  اںیورسٹ یونی  کالجات،  ،ی  شنیکارپور   پر  جہاں
 ۔ ی  ہ  سکت   کھیس قہیطر  کا   کرن    مالزمت طلبا  ک کالج   پر  جہاں اور  ،ی  ہ  سکٹ    کھیس قہیطر  کا   پہنای  

 بجے  12:30بجے تا دوپہر   11:00صبح  –  2021جون  9

M/WBE اقلیتی/خواتین کاروباری اینٹر پرائز( کی خریداری کے مواقع کو بڑھانے کا طریقہ کار: نیو یارک شہر کی ایجنسیوں کے لیے( 

( کے افسران اور چیف ڈائیورسٹی آفسران تنوع کو ذہن میں رکھ M/WBEجہاں پر نیو یارک کانٹریکٹ آفسران، اقلیتی/خواتین کاروباری اینٹر پرائز/

 منصوبوں کے طریقہ کار کو سیکھ سکتے ہیں۔ ےک خریداریکر

 بجے   11:30بجے تا دوپہر  10:00صبح  –  2021 جوالئ   14

 تعلقات متعلق ےس یکار   ہی رسما ساتھ ک وںٹ  مش پنشن ڈ ی کوو   بعد  ما 

اور   ی  سکت  ہ  کھی ک ساتھ س وںٹ  شہر ک پنشن مش  ارکی و ین  جر ین یک م یکار   ہی( رسماM/WBE/ پرائز  نٹ  ی ا  یکاروبار   ی   خوات/ ٹ  یاقل جہاں
 ۔ ی  تعلقات قائم کر سکت  ہ 

 بجے  2:00بجے تا دوپہر   9:30صبح  –  2021اگست  4

ولر   دہ  انجام یک  کاروبار   ساتھ ک دفٹ   ک  کمپٹ 

ولر ک دفٹ  ےس راست طور پر  کوںیخدمات اور سامان ک ٹھ  یار یخدمات، مع مواقع، قانوئ   ت  خدمات ک ل  شنلی پروف   ی  سنےس متعلق کامپٹ 
 ۔ ی  کھیس ی  م  بارے  ک عادات نیبہٹ   یک  یدار یخر  ی  م  صنعت اپٹ   یک  ان ےس  روؤں شی پ(  M/WBE)پرائز نٹ  یا یکاروبار   ی   خوات/ ٹ  یاقل اور 

 2021: دسمبے  ی  رکھ محفوظ خی    تار 

 کانفرنس   جر ین ی( مM/WBE)پرائز نٹ  یا یکاروبار   ی   خوات/ ٹ  یاقل اور  ر یپذ ظہور  ساالنہ

ن فنڈز، جیہ کچر،ی اسٹ   انفرا  ٹ،یسٹ یا ئلیر  ،ٹ  ی کو ی ا نج   ، ٹ  یکو ی ا یرسکار  ہم   یس ک  فرمز  سٹمنٹیانو  ڈ یٹ یٹارگ کلیل ی کانومیا اور  ڈٹ،یکر   و یٹی الٹ 
اکت  ٹ  ینی س اوز، یا کت یک  لروںیڈ داللوں،  اور  جرز ین یم و یفول پورٹ  اور  داران رسر  ۔ ی  ہ  کرن    افزائ   حوصلہ انتہائ   ت  ل ک  کرن    رسر

RSVP ےیکے ل   http://Comptrollerdiversity.eventbrite.com ریں یا ک  مالحظہ  کو .

diversity@comptroller.nyc.gov پر ای میل بھیجیں۔  فوری ترجمہ (Cart translation) ،عربی ،

بنگالی، کینٹونیز، فرانسیسی، ہیتی کریول،کورین، مینڈارین، نیپالی، روسی، ہسپانوی اور اردو زبان میں 

پر ہر سیشن سے کم از کم دو دن قبل ترجمانی کی خدمات کی  RSVPبراہ کرم،  دستیاب رہے گی۔ترجمانی 

 درخواست کریں۔

، ہنگایم دوران ےک وبا عالیم 19-کوویڈ ن ۔ سکئ   ہو تبدیل معلومات کردہ فراہم دوران، ےک سیشنوں ان نطر پیش ےک ارتقا ےک  عوامل دیگر اور  وسائل قوانی   ہی 

۔ دے نہی   مشورہ متعلق ےس ارتقا ےک قسم اس کو آپ ہم  یک 19-کوویڈ شہر نیویارک اور شہر نیویارک متحدہ، ریاستہائ   لت   ےک معلومات ترین تازہ کرم براہ سکت 

 ہوں۔ رجوع ےس سائٹوں ویب

 

 ںیکر حاصل مدد ںیکے سلسلے م یرہنمائ یشہر ک

 میتفہ و افہام یک وسائلاگر آپ کسی کاروبار کے مالک ہیں اور آپ کو شہر کے سامان کی خریداری کے مواقع اور 

ولر ےک دفب  ےس ایک  .diversity@comptroller.nyc.govےک سلسےل می  مدد درکار ہے تو  (نیویگیشن)  پر ای میل بھیج کر کامپبر
۔  اپائنٹمنٹ لی 

ولر ےک اگر آپ کوئ  منتخب نمائندے ہی  اور آپ کو رسکاری خدمات ےس متعلق شکایات یا تفتیش ےک سلسےل می  معاونت درکار ہے تو، براہ کرم  کامپ  بر

۔ action@comptroller.nyc.govکمیونئر ایکشن سینبر کو   پر ایک ای میل بھیجی 
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