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ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਰਸਮਸ 

ਸਲਾਨਾ ਵਿਓਹਾਰ ਦ ੇਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਿ 18 ਿੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈ
 

 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ 18 ਿੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਵਰਰਸਮਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ 'ਿੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿੱਦਾ ਵਦਿੱ ਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੰਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਵਜਿ ਰੀਿੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੁਅਲ ਵਰਰਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਈਵਟੰਗ 
(City of Brampton Annual Christmas Tree Lighting), ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਾ ਰਲਾਜ ਪਰੇਡ (Brampton 

Board of Trade Santa Claus Parade) ਅਿੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੀ.ਆਈ.ਏ. ਵਰਰਸਮਸ ਮਾਰਰੀਟ (Downtown 

Brampton BIA Christmas Market) – ਇਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰ ਵਰਸੇ ਲਈ ਰੁਝ ਨਾ ਰੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਵਰਰਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਈਵਟੰਗ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੁਅਲ ਵਰਰਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਈਵਟੰਗ ਸ਼ੁਿੱ ਰਰਵਾਰ, 18 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 6 ਿੋਂ 8 ਵਜੇ ਿਿੱ ਰ ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall), 

ਰੇਨ ਵਵਿਲਨ ਸਰਵੇਅਰ (Ken Whillans Square) ਅਿੇ ਗੇਜ ਪਾਰਰ (Gage Park) ਵਵਖੇ ਆਯੋਵਜਿ ਰੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ 
ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਇਿੱ ਰ 60 ਫੁਿੱ ਟ ਦੇ ਦਰਖ਼ਿ ਨੰੂ 15,000 ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਚਮਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ 
ਅਵਧਰਾਰਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਰਰਸਮਸ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਰੀਿੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਵਿਆਰੀ ਰਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਵਮਲਣ-ਜੁਲਣ ਅਿੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਿੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਿੀਵਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਰਾ ਵਦੰਦਾ 
ਹੈ। 
 

ਟੀ.ਡੀ. ਵਰਡਸ ਜ਼ੋਨ (TD Kids Zone) ਵਵਖੇ ਮੁਫਿ ਗਿੀਵਵਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਵਜਿੱ ਥੇ ਿੁਸੀਂ ਸੈਂਟਾ ਦਾ ਵਹਰਨ ਦੇਖ ਸਰਦੇ ਹੋ, 

ਵਬਸਰੁਟ (ਰੁਰੀ) ਸਜਾਉਣ, ਵਰਰਸਮਸ ਰਰਾਫਟਸ, ਇਿੱਰ ਮੈਪਲ ਟੈਫੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਿੇ ਮੁਫਿ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਰੋਸਵਟੰਗ ਵਾਲੀ ਬੋਨ ਫਾਇਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ 
ਲੈ ਸਰਦੇ ਹੋ। ਰੇਨ ਵਵਿਲਨ ਸਰਵੇਅਰ ਵਵਿੱ ਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੰਚ ਸਨੋ ਗਲੋਬ ਸਰੇਵਟੰਗ ਸ਼ੋਅ (Snow Globe Skating Show), ਬੈਟਲ 
ਆਫ ਚੇਨਸਾਅ ਆਈਸ ਸਰਲਪਵਟੰਗ ਡੈਮੋ (Battle of the Chainsaws Ice Sculpting Demo), ਵਪਰੰ ਸੈਸ ਸ਼ੋਅ (Princess 

Show) ਅਿੇ ਇਸਦੇ ਖਿਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਰਜਰਰਮ ਪੇਸ਼ ਰਰੇਗਾ। ਪਵਹਲਾਂ ਿੋਂ ਵਰਿੇ ਵਿੱ ਧ ! 
 

ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਆ ਂਵਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾਵਾਂ: 
•    ਸੜਰਾਂ ਬੰਦ ਰਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 3 – 9 ਵਜੇ ਿਿੱ ਰ ਵਧਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ 

 ਰਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) – ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ (George Street) ਿੋਂ ਚੈਪਲ ਸਟਰੀਟ (Chapel Street) ਿਿੱਰ 

 ਵੈਵਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ ਵੈਸਟ (Wellington Street West) - ਜੌਰਜ ਸਟਰੀਟ ਸਾਉਥ (George Street South) ਿੋਂ ਮੇਨ 
ਸਟਰੀਟ ਸਾਉਥ (Main Street South) 

 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਉਥ (Main Street South) - ਦਿੱਖਣ ਵਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੇਨਾਂ - ਰਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਿੋਂ 
ਵੈਵਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ (Wellington Street) ਿਿੱਰ*  

 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (Main Street North) - ਉੱਿਰ ਵਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੇਨਾਂ - ਰਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਿੋਂ ਨੈਲਸਨ 
ਸਟਰੀਟ (Nelson Street) ਿਿੱਰ** 

 



ਨੋਟ: 
•   *ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਸਾਉਥ (Main Street South) - ਰਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਿੋਂ ਵੈਵਲੰਗਟਨ ਸਟਰੀਟ (Wellington 

Street) ਿਿੱਰ ਦੀਆਂ ਉੱਿਰ ਵਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਟੂ-ਵੇ (ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੇ) ਟਰੈਵਫਰ ਵਵਿੱ ਚ ਿਬਦੀਲ ਰੀਿੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 
•   ** ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਨੌਰਥ (Main Street North) - ਨੈਲਸਨ (Nelson) ਿੋਂ ਰਵੀਨ ਸਟਰੀਟ (Queen Street) ਿਿੱਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱ ਖਣ 
ਵਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਟੂ-ਵੇ (ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੇ) ਟਰੈਵਫਰ ਵਵਿੱ ਚ ਿਬਦੀਲ ਰੀਿੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 
 

ਵਰਰਸਮਸ ਟਰੀ ਲਾਈਵਟੰਗ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਿੇ ਜਾਓ: www.brampton.ca 

 

ਸੈਂਟਾ ਰਲਾਜ ਪਰਡੇ 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਦੀ ਸੈਂਟਾ ਰਲਾਜ ਪਰੇਡ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਵਵਖੇ ਆਯੋਵਜਿ ਰੀਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਸੈਂਟਾ ਦਾ ਸੁਆਗਿ ਰਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ 150,000 ਿੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲੋਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਵਜਸ ਨੰੂ ਰੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ 
ਿੋਂ ਵਿੱ ਡੀ ਪਰੇਡ ਮੰਵਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਰੀਆਂ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੁਲਾਈਆਂ ਆਵਰਰਿੀਆਂ, ਮਾਰਵਚੰਗ ਬੈਂਡ, ਪੁਸ਼ਾਰ ਪਵਹਨੇ ਪਾਿਰਾਂ ਅਿੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸੋਹਣੀ ਅਿੇ ਵਟਮਵਟਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
 

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਵਅਰਿੀਗਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਜਰਸ ਟੀ.ਵੀ. (Rogers TV) 'ਿੇ ਲਾਈਵ ਬਰੌਡਰਾਸਟ, ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਵਾਵਲਆਂ ਰੋਲ ਪਰੇਡ 
ਦੁਆਰਾ ਵਰਿੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਿ ੇਫੈਨ ਫੇਵਵਰਟ (FAN FAVOURITE) ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਜਾਣਰਾਰੀ 
ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਿੇ ਜਾਓ: www.bramptonsantaclausparade.com  

 
 

•   ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਆ ਂਵਵਸ਼ਸ਼ੇਿਾਵਾਂ: 
 ਆਰ.ਬੀ.ਸੀ. (RBC) ਅਿੇ ਰੈਨੇਵਡਅਨ ਟਾਇਰ (Canadian Tire) ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰੀਿੀ ਗਈ ਰੋਡ ਹਾਰੀ ਗੇਮ (Road 

Hockey Game), ਰਵੀਨ ਅਿੇ ਮੇਨ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਵਲਸ (Peel Regional Police) ਦਾ ਮੁਰਾਬਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਫਾਇਰ 
ਐਡਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਵਵਸਜ (Brampton Fire and Emergency Services) ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਗੇਮ ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 
2:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 ਐਲਫ ਡੈਸ਼ (Elf Dash)∙ ਵਦ ਰਵਨੰਗ ਰੂਮ (The Running Room) ਵਿੱਲੋਂ ਰੋਆਰਡੀਨੇਟ ਰੀਿਾ ਵਗਆ ਅਿੇ ਹਾਰਮਸਵੋਰਥ 
ਡੈਰੋਰੇਵਟੰਗ ਸੈਂਟਰ (Harmsworth Decorating Centre) ਵਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰੀਿਾ ਵਗਆ। ਇਹ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਲ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ 
ਸਾਉਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਨਵੁਡ ਡਰਾਈਵ (Nanwood Drive) ਿੋਂ ਵਸਟੀ ਹਾਲ ਿਿੱ ਰ ਦੀ 1.5 ਵਰ.ਮੀ. ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਦੁਪਵਹਰ ਬਾਅਦ 
3:45 ਵਜੇ ਰਵਜਸਟਰ ਰਰਾਓ ∙ ਦੌੜ ਸ਼ਾਮ 4:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

 

ਇਹਨਾਂ ਰਾਰਜਰਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਿੇ ਜਾਓ: www.bramptonsantaclausparade.com 

 
 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਰਸਮਸ ਮਾਰਰੀਟ 

18 ਿੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਿਿੱ ਰ, ਿੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਸਰਵੇਅਰ ਵਵਖੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਰਸਮਸ ਮਾਰਰੀਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਰੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਵਜਸ ਨੰੂ ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਰਾਪਿ ਹੈ। ਇਸ 
ਮਾਰਰੀਟ ਵਵਿੱ ਚ ਐਿਵਾਰ ਨੰੂ ਦੁਪਵਹਰ 12 ਿੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਿਿੱ ਰ ਵਿਉਹਾਰ ਦੇ ਿੋਹਵਫਆਂ ਲਈ ਬਹੁਿ ਿਰਿਾਂ ਦੇ ਵਵਰਰੇਿਾ, ਇਿੱਰ ਫੂਡ ਵੈਲੀ 
(Food Valley),  ਵਮਸਲਟੋ ਪੈਵਟਓ (Mistletoe Patio), ਮੁਫਿ ਰੁਰੀ ਸਜਾਉਣਾ – ਵਜਸਦਾ ਪੇਸ਼ਰਾਰ ਗੁਡ ਐਡਂ ਗੋ ਫੂਡਸ (Good 

and Go Foods) ਹੈ ਅਿੇ ਮੁਫਿ ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਰੋਸਵਟੰਗ ਵਾਲਾ ਬੋਨ ਫਾਇਰ – ਵਜਸਦਾ ਪੇਸ਼ਰਾਰ ਸੈਮਜ਼ ਨੋ ਫਵਰਿੱਲਸ (Sam’s No 

Frills) ਹੈ ਆਵਦ ਪੇਸ਼ ਰੀਿੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਰਸੇਲ ਰਾਈਡਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਿੇ ਸੰਗੀਿ ਅਿੇ ਸੈਂਟਾ ਪੇਸ਼ ਰਰੇਗੀ!  
 

ਮਾਰਰੀਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਿੇ ਜਾਓ: www.downtownbramptonbia.com 

 



 

• ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਆ ਂਵਵਸ਼ੇਸ਼ਿਾਵਾਂ 
 ਵਰਰਸਵਮਸ ਮਾਰਰੀਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵੀਰੈਂਡ! ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਲੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਿ,ੇ ਮਾਰਰੀਟ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੋ ਵਾਧੂ ਵੀਰੈਂਡਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ 

ਰਵਹਣਗੇ। 25 ਿੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਅਿੇ 2 ਿੋਂ 4 ਵਦਸੰਬਰ।  
 

ਸ਼ੁਿੱ ਰਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਿੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਵਮਉਵਨਵਸਪਲ ਗੈਰਾਜਾਂ ਵਵਖੇ ਮੁਫਿ ਪਾਰਵਰੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ: 
ਵਸਟੀ ਹਾਲ (City Hall), ਵੈਸਟ ਟਾਵਰ (West Tower), ਨੈਲਸਨ ਸਰਵੇਅਰ (Nelson Square), ਜੌਨ ਸਟਰੀਟ (John Street) 

ਅਿੇ ਰੋਜ਼ ਵਥਏਟਰ (Rose Theatre)। 

 
ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਰਸਮਸ, ਛੁਿੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਭ ਿੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿ ਹੈ – ਇਸ ਨੰੂ ਨਾ ਖੰੁਝਾਉਣਾ!  
 

-30- 

 
ਬਰੈਂਪਟਨ ਬਾਰ:ੇ ਰੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਰੜਾਂ 
ਵਾਲੇ ਲੋਰਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਵਸ਼ਿ ਰਰਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਅਿੇ ਇਿੱ ਥ ੇਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਿੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਰਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਰ ਸਹੂਲਿਾਂ 
ਅਿੇ ਰੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਿੋਂ ਿੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱ ਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਰ ਿਰ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖਵੋਲਿਆ ਵਗਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਰ ਹੋਸਵਪਟਲ, 
ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰ ਰੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਿੋਂ ਵਿੱ ਡੇ ਰਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਿਾਲਾਂ ਵਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱ ਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਰਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਿੇ 
ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਿੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਰਰੋ। 
 
 

 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਰ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਰੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
http://www.twitter.com/citybrampton
mailto:natalie.stogdill@brampton.ca

