
 Matte Story | September 27, 2016 

 

 

 

DMINDED ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਦ੍ਦਰਸ਼ਟੀਕਣੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਇੱਕ ਉਦਯਗੋਪਤੀ ਨੇ ਦਜੂ ੇਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯਗੋਪਤੀਆ ਂਨੂੂੰ  ਸਦ੍ਹਯਗੋ ਦ੍ਦੱਤਾ 
 

ਸ਼ਾਨ ਗੁਲਾਮ (Shaun Ghulam), ਜੋ ਦ੍ਕ ਕਸਟਮ ਵੈੈੱਬ੍ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦ੍ਵੱਚ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਏਜੂੰ ਸੀ 
DMINDED.CA ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. (CEO) ਅਤੇ ਦ੍ਕਰਏਦ੍ਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ੍ਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਥਾਦ੍ਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਦ੍ਹਲਾਂ ਜੀ.ਟੀ.ਏ. (GTA) ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ੍ਵੱਚ ਜਗਹਾ-ਜਗਹਾ 'ਤੇ ਘੁੂੰ ਮੇ ਸਨ। 
 

“ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਦ੍ਰਹਾ ਸੀ, ਦ੍ਜਸ ਦ੍ਵੱਚ ਮੇਰਾ ਦ੍ਵਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ,” ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦ੍ਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦ੍ਕਹਾ, “ਮੈਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ – ਅਤੇ ਦ੍ਪਛਲੇ ਪੂੰ ਜ ਸਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦ੍ਕਉਂਦ੍ਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦ੍ਵੱਚ ਤੀਬ੍ਰ 
ਵਾਧਾ ਦੇਦ੍ਖਆ ਹੈ!” 

 

ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦ੍ਪਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਪਰੂੰ ਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (ਦ੍ਪਰੂੰ ਟ ਸ਼ੌਪ) ਸੀ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਵੱਚ ਬ੍ਚਪਨ ਦ੍ਵੱਚ ਹੀ ਦ੍ਡਜ਼ਾਈਨ ਦ੍ਵੱਚ ਦ੍ਦਲਚਸਪੀ ਦ੍ਵਕਦ੍ਸਤ 
ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੇਨੇਕਾ ਕਾਲੇਜ (Seneca College) ਦੇ ਦ੍ਡਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਆਰਟਸ (Digital 

Media Arts) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ੍ਵੱਚ ਵਧਾਇਆ, ਦ੍ਜਸ ਦ੍ਵੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰਸ (ਪਾਠਕਰਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦ੍ਜਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਰਦ੍ਜਸਟਰ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ੍ਵੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ Digital-Minded (ਦ੍ਡਜੀਟਲ-ਮਾਈਡਂਡ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਦ੍ਜਸਨੂੂੰ  ਹੁਣ 
2016 ਦ੍ਵੱਚ ਕੂੰ ਪਨੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ (ਰੀਬ੍ਰਾਂਡ) ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ DMINDED ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਦ੍ਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
 

2012 ਦ੍ਵੱਚ, ਏਜੂੰ ਸੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਕੁਝ ਬ੍ਹੁਮੱੁਲੇ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ, ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪੂਰਨ-ਕਾਲੀ (ਫੁਲ-ਟਾਈਮ) ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਸੁਪਦ੍ਨਆਂ ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਦ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਦ੍ਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈੈੱਬ੍ 
ਦ੍ਡਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਇੂੰ ਡਸਟਰੀ ਦ੍ਵੱਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈੈੱਬ੍ ਦ੍ਡਜ਼ਾਈਨ ਬ੍ਲੌਗਾਂ ਦੇ ਦ੍ਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਛੇ ਅਵਾਰਡ ਦ੍ਜੱਤੇ। 
 

ਸ਼ਾਨ 2015 ਦ੍ਵੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ (Brampton Entrepreneur Centre) ਦ੍ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ – ਹਾਲਾਂਦ੍ਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ 
ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਲਦ੍ਕ ਇੱਕ ਦ੍ਸੱਦ੍ਖਅਕ, ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਚੀਅਰਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਕਹਾਨੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਦ੍ਦਖਾਇਆ ਦ੍ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮ ਵੈੈੱਬ੍ ਦ੍ਡਜ਼ਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤ ਵੈੈੱਬ੍ ਮੌਜੂਦਗੀ 
ਨੂੂੰ  ਵਧਾਉਣ ਦ੍ਵੱਚ ਦ੍ਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੂੰ , ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੈੈੱਬ੍ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲਈ 
ਪਰਸਤੁਤੀ ਦ੍ਦੱਤੀ ਸੀ। “ਮੈਂ ਪਦ੍ਹਲੀ ਵਾਰ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ੋਲ ਦ੍ਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਦ੍ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦ੍ਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ 
ਕੀਤੀ,” ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦ੍ਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦ੍ਕਹਾ, “ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਬ੍ਹੁਤ ਵਧੀਆ 
ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦ੍ਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ 
ਦ੍ਕ ਮੈਂ ਸਚਮੱੁਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦ੍ਗਆ ਸੀ।” 
 

ਉਸਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦ੍ਭੂੰਨ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦ੍ਵੱਚ ਸਦ੍ਹਯੋਗ ਦ੍ਦੱਤਾ, ਸਟਾਰਟਰ ਕੂੰ ਪਨੀ 
(Starter Company) ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ੍ਵੱਚ ਗਾਰਡਨ ਸਕਵੇਅਰ 
(Garden Square) ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਨਵੂੰ ਬ੍ਰ ਦ੍ਵੱਚ, ਸ਼ਾਨ ਵੈੈੱਬ੍ ਮੌਜੂਦਗੀ 
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ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਦ੍ਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਮੇਜਬ੍ਾਨੀ ਕਰਨਗੇ – ਦ੍ਜਸ ਦ੍ਵੱਚ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ 
ਸਮਝਣ ਦ੍ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਦ੍ਕ ਇਹ ਦ੍ਵਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੂੰ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ੍ਵੱਚ ਦ੍ਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦ੍ਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। “ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ 
ਸੂੰਪਰਕ ਦ੍ਵੱਚ ਰਦ੍ਹੂੰਦਾ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਦ੍ਮਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,” ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦ੍ਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦ੍ਕਹਾ, “ਇਹ 
ਸੇਲਜ ਕਾਲਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਵਕਰੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ ਗੱਲਬ੍ਾਤ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੂੰ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦ੍ਕਉਂਦ੍ਕ ਕਲਾਈਟਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੱਧ 
ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦ੍ਕ ਅਸੀਂ ਦ੍ਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।” 
 

DMINDED ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸਨੂੂੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਦ੍ਵੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਏਜੂੰ ਸੀ – ਇੱਕ ਇੂੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਨਣਾ ਹੈ ਦ੍ਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਨੂੂੰ  ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਕਹਾ, “ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ 
ਦ੍ਜਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ।” 
 

ਸਟਾਰਟਰ ਕੂੰ ਪਨੀ (Starter Company) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੂੰ ਦ੍ਡੂੰ ਗ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸੂਬ੍ੇ ਦੇ ਯੂਥ ਜੌਬ੍ਸ ਸਟਰੈਟਜੀ (ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸਬ੍ੂੰ ਧੀ 
ਕਾਰਜਨੀਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੂੰ  ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦ੍ਜਹੇ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਦ੍ਮਉਦ੍ਨਦ੍ਸਪਲ ਆਦ੍ਫਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਸੀਲਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦ੍ਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਦ੍ਜਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦ੍ਕਸੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ 
ਅਦ੍ਜਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਦ੍ਜਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਮਲ ਦ੍ਵੱਚ ਦ੍ਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਟਂਰਪਰੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਦ੍ਹਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਾਰਜਕਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਵਅਕਤੀਗਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਸ਼ੁਰੂ (ਸਟਾਰਟ-ਅਪ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸਥਾਦ੍ਪਤ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੂੰ ਦ੍ਡੂੰ ਗ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
www.brampton.ca/bec 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦ੍ਵੱਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਦ੍ਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ੍ਵਦ੍ਵਧ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਦ੍ਸੱਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲੀ ਦ੍ਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਦਰਦ੍ਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਦ੍ਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਦ੍ਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਦ੍ਵਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਦ੍ਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧੁਦ੍ਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦ੍ਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦ੍ਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਦ੍ਵੱਚ ਖੋਦ੍ਲਹਆ ਦ੍ਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ੍ਸਦ੍ਵਕ ਹੋਸਦ੍ਪਟਲ, ਦ੍ਵਦ੍ਲਅਮ ਓਸਲਰ 
ਹੈਲਥ ਦ੍ਸਸਟਮ ਦਾ ਦ੍ਹੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਦ੍ਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ੇਕਦ੍ਮਉਦ੍ਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦ੍ਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨੂੂੰ  ਫਾਲੋ ਕਰੋ।  
 

ਮੀਡੀਆ ਸੂੰ ਪਰਕ 

ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਦ੍ਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਦ੍ਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.3654 |  natalie.stogdill@brampton.ca 
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