
 
 

 

8 ਮਾਰਚ, 2017 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਿਲੀ ਗਲੋਬ੍ਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਨਵੀਨਤਾ ਵਵਿੱ ਚ ਦਖੇੀ ਗਈ 

 ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਵਸਟੀ ਦੀਆ ਂਸੜਕਾਂ 'ਤ ੇ2018 ਦੀ ਬ੍ਸੰਤ ਰੁਿੱ ਤ ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਵਵਿੱਚ ਦੜੌ ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਅਿੱਜ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਵਸਲ ਨੇ ਦਸ ਬ੍ੈਟਰੀ-ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਓਵਰਿੈਡ ਓਨ-ਸਟਰੀਟ 

ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਚਾਰਵਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨ਼ਿੂਰੀ ਵਦਿੱ ਤੀ। 

ਪੈਨ-ਓਨਟੈਰੀਓ ਬ੍ਿੱ ਸ ਡੈਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਇੰਟੀਗਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ (Pan-Ontario Electric Bus Demonstration &Integration 

Trial) ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਿੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਪਵਿਲਾ ਮਾਡਲ ਿੈ; ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਵਬ੍ਿਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ  ਨਵੀਂ 

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੱ ਧਰ, ਬ੍ਿੱ ਸ ਵਨਰਮਾਤਾ, ਵਸਸਟਮ ਇੰਟੀਗਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਫੰਵਡੰਗ 

ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ। ਪਰੋਜੈਕਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਬ੍ਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਵਰਸਰਟ ਐਡਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੋਨਸੋਰਟੀਅਮ 

(Canadian Urban Transit Research and Innovation Consortium) (ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ.) (CUTRIC), ਨੋਵਾ ਬ੍ਿੱ ਸ 

(Nova Bus) ਅਤੇ ਵਨਊ ਫਲਾਇਰ (New Flyer) ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਚਾਰਵਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਨਰਮਾਤਾ 

ਏ.ਬ੍ੀ.ਬ੍ੀ. (ABB) ਅਤੇ ਸੀਮਨਸ (Siemens)। 

ਨਵੀਆਂ 100 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਬ੍ੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ ਵਵਲੇਜ (Mount Pleasant 

Village) ਟਰਮੀਨਲ, ਕਵੀਨ ਸਟਰੀਟ/ ਿਾਈਵੇ 50 ਼ਿਮੂ (Queen Street/ Highway 50 Züm) ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲਵੁਿੱ ਡ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ 

ਫੈਵਸਵਲਟੀ (Sandalwood Transit Facility) 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਓਵਰਿੈਡ ਚਾਰਵਜੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਟਾਂ, ਰੂਟ 23 

ਸੈਂਡਲਵੁਿੱ ਡ (23 Sandalwood) ਅਤੇ 26 ਮਾਊਂਟ ਪਲੈ਼ਿੈਂਟ (26 Mount Pleasant) 'ਤ ੇਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।  

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 2018 ਦੀ ਬ੍ਸੰਤ ਰੁਿੱ ਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਵਿੱ ਚ ਦੌੜ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। ਇਸ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 

ਕੁਿੱ ਲ ਪੰੂਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਅਨੁਮਾਨਤ $13.6 ਵਮਲੀਅਨ ਿੈ। ਇਿ ਲਾਗਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿੋਰਾਂ ਪਿੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਫੰਵਡੰਗ ਰਾਿੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਆਸ ਰਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਇਿ ਵਨਵੇਸ਼ ਇਿੱਕ ਜੁੜੇ ਿੋਏ, ਵਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ ਨਵੇਂ, ਸੰਵਮਵਲਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਰਤੀ ਵਸਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱ ਧਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਭਾਈਵਾਲੀ 

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬ੍ੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਬ੍ਿਤਰ ਸਮਝ ਪਰਾਪਤ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਨੰੂ ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ 

ਭਵਵਿੱ ਖੀ ਵਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ, ਬ੍ਾਲਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨਿਾਊਸ ਗੈਸ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) (GHG) 

ਵਨਕਾਸਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਤਆਰ ਿੋਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।  

ਿਵਾਲੇ: 

 

“ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਵਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਜਸਦਾ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਿਰੀ ਤੀਬ੍ਰੀਕਰਨ ਿੋ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਬ੍ਵਲਕ 
ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਉੱਚੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰਿੱ ਖਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿ ਇਸਦੇ ਿਿੱਕਦਾਰ ਵੀ ਿਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ 



 
 

 

ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਿਾਂ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿੋ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਨਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਿੱਡਲ 'ਤੇ 
ਆਧਾਵਰਤ ਿੈ। ਇਿ ਪਵਿਲਕਦਮੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਸਬੰ੍ਧੀ, ਭਵਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਉਿਨਾਂ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਮਿਿੱਤਵਪੂਰਣ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਿੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵਿੱ ਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਵਿੱ ਚ 
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਿਨ।” 

- ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) 

 

“ਘਿੱਟ-ਕਾਰਬ੍ਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੰੂ ਸਵਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸਮਰਿੱਥ, 
ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. (CUTRIC) ਨੰੂ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਸਟ ਦਾ ਵਿਿੱਸਾ ਬ੍ਣਨ 'ਤੇ ਬ੍ਿੁਤ ਮਾਣ ਿੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਿੱ ਚ ਏਕੀਵਕਰਤ 
ਵਸਫਰ-ਵਨਕਾਸ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਦੇਖਦੇ ਿਾਂ,” ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਐਗਜੀਵਕਊਵਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ, 
ਜੋਵਸਪਾਪੇਟੁਵਨਕ (JosipaPetrunic) ਨੇ ਵਕਿਾ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਅਿੱਗੇ ਵਕਿਾ, “ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੰੂ ਵਦਖਾ ਰਿੇ ਿਾਂ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਨਕਾਸਾਂ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟ 
ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵਬ੍ਿਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਗਰੀਨ, ਵਿੱ ਧ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿੱ ਧ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਈਚਾਵਰਆਂ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਅਿੱਗੇ ਿੈ।” 

- ਜੋਵਸਪਾਪੇਟੁਵਨਕ ਜੋਵਸਪਾਪੇਟੁਵਨਕ (JosipaPetrunic), ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. ਐਗਜੀਵਕਊਵਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. 
(CUTRIC Executive Director and CEO) 
 

ਸੰਖੇਪ ਤਿੱ ਥ: 

 ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. (CUTRIC) ਇਿੱਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਵਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਗਸਤ 2014 ਵਵਿੱ ਚ ਿੋਈ 
ਸੀ, ਵਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਵਥਕ ਵਵਕਾਸ ਵਿੱਲ ਵਧਦੇ ਿੋਏ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਵੀਂ 
ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਬ੍ੈਟਰੀ-ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਖ ਟਰਾਂਵ਼ਿਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਸੀ. (CUTRIC) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖੇਗਾ। 
 

ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸ ਸਬੰ੍ਧੀ ਸੰਖੇਪ ਤਿੱ ਥ: 

 ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਸੰਭਾਵਵਤ ਘਿੱ ਟ ਬ੍ਾਲਣ ਖਪਤ, ਘਿੱ ਟ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. (GHG) ਵਨਕਾਸ ਅਤੇ ਬ੍ੇਕਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ਚਾਅ ਕਰਕੇ 

ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।  

 ਪਰੀਖਣ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵਵਤ ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਓਵਰਿੈਡ ਚਾਰਜਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਚਾਰਜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ 

ਲਗਭਗ 3-5 ਵਮੰਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। 

 ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਸਮਾਰਟ-ਵਗਰਡ (Smart-Grid) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਲਗਭਗ ਵਸਫਰ ਵਨਕਾਸ ਇਲੈਕਟਰੀਵਸਟੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ 

ਵਸਸਟਮ) ਵਸਫਰ-ਵਨਕਾਸ ਈ-ਬ੍ਿੱਸਾਂ ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਲੈਕਟਰੀਵਸਟੀ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। 

 ਇਲੈਕਟਰੀਵਸਟੀ ਬ੍ਿੱ ਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਸਰੇ ਤੇ ਸਵਥਤ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਬ੍ੈਟਰੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ, ਵਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਬ੍ਲਕੁਿੱ ਲ 

ਵੀ ਵਨਕਾਸ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰ੍ਧੀ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 

 ਵਾਿਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਰਣਾਲੀ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਬ੍ੈਟਰੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਵਦੰਦੀ ਿੈ।  

 ਇਲੈਕਵਟਰਕ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਜਲਵਾਯੂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. (GHG) ਅਤੇ ਧੁਆਂਖੀ ਧੰੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਾਨੀਕਾਰਕ ਤਿੱ ਤ 

ਘਿੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਵਵਿੱ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਿਨ। 



 
 

 

 ਇਿਨਾਂ ਬ੍ਿੱ ਸਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਡੀ਼ਿਲ ਇੰ਼ਿਨ ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਇਿੱ ਕ ਵਨਰਵਵਘਨ ਅਤੇ ਵਬ੍ਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ 

ਅਨੁਭਵ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 

–30– 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵਿੱ ਚ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡਾ ਸ਼ਵਿਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਵਵਵਧ ਵਿੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਿੈ ਜੋ 89 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਵਾਲੇ 209 ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਵਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਂਗਤੀਵਵਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆ ਂਆਧੁਵਨਕ ਸਿੂਲਤਾਂ ਅਤ ੇਕੈਨੇਡਾ 
ਦੀਆ ਂਸਭ ਤੋਂ ਤੇ਼ਿੀ ਨਾਲ ਵਿੱ ਧ ਰਿੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤਕ ਪਿੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਿੈ। 2007 ਵਵਿੱ ਚ ਖੋਵਲਹਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਵਕ ਿੋਸਵਪਟਲ, ਵਵਵਲਅਮ ਓਸਲਰ 
ਿੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਿਿੱਸਾ ਿੈ, ਜੋ ਵਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਡ ੇਕਵਮਉਵਨਟੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿੈ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ 
@CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 
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