
 

 

30 ਨਵੰਬਰ, 2018                     

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਲਈ  

ਹ ੈੱਡਲਾਈਨਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ  
 

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton), ਬਰੈਂਪਟਨ 2018 ਦੀ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ (Brampton New Year’s Eve 

2018) ਲਈ ਹੈੈੱਡਲਾਈਨਰ (ਮ ੈੱਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨੋ-ਨਾਮਾਾਂਸਕਤ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ੌਨ ਹਕੂ (Shawn Hook) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ 

ਹੈ।   

 

ਿੋਮਵਾਰ, 31 ਦਿੰਬਰ ਨੰੂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੈੱਧੀ ਰਾਤ ਤੈੱਕ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ (Garden Square) ਸਵਖੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਿੌਨਡਰਾਈਵ ਸਰਕਾਰਡਿ 

(SounDrive Records) ਦੇ ਿਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਵ ਕੋਨਿਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ 

ਕੋਨਿਰਟ ਸਵੈੱਚ ਜ ਸਲਅਨ ਟੇਲਰ ਬੈਂਡ (Julian Taylor Band) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਰੈਜ਼ (Raz), ਮੇਲੇ ਰੋਜ਼ (Melle Rose) 

ਅਤੇ ਡੀ.ਜੇ. ਟੈਮ (DJ Tam) ਪਰਫੌਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਟਮ ਹੋਰਟੋਨਿ (Tim Hortons) ਵੈੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਦੋ ਰੋਮਾਾਂਚਕ ਪਟਾਸਕਆਾਂ ਦੇ ਸਡਿਪਲੇ, ਰਾਤ 9 

ਵਜੇ ਤੇ ਅੈੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਹੋਣਗੇ। 
 

ਡੀ.ਜੇ. ਟੈਮ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ ਸਵੈੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ ਰਆੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਿਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਫੌਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ,  

ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ, ਦੋ ਫਾਇਰ ਵਰਕਿ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਸਡਿਪਲੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ 

ਰਾਤ 9:10 ਵਜੇ ਰੈਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਿਦੇ ਬਾਅਦ ਜ ਸਲਅਨ ਟੇਲਰ ਬੈਂਡ ਪਰਫੌਰਮ ਕਰਨਗੇ।  

 

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੌਪ ਹਿਤੀ ਅਤ ੇਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੈੈੱਡਲਾਈਨਰ ਸ਼ੌਨ ਹਕੂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਫਰ ਅੈੱਧੀ ਰਾਤ 

ਤੈੱਕ ਕਾਊਾਂਟਡਾਊਨ ਤੈੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਅੈੱਧੀ ਰਾਤ ਨੰੂ ਪਟਾਸਕਆਾਂ ਦਾ ਦਜੂਾ ਸਡਿਪਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਸ਼ੌਨ ਹਕੂ ਬਾਰੇ  

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੌਪ ਗਾਇਕ-ਗੀਤਕਾਰ ਸ਼ੌਨ ਹਕੂ ਭੀੜ੍ ਨੰੂ ਰੋਮਾਾਂਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਿੈੱਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪਸਹਲੀ ਸਿੰਗਲ “ਿਾਊਾਂਡ ਆਫ ਯੌਰ ਹਾਰਟ” 

(“Sound of Your Heart”) ਹ ਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਵੈੱਚ ਿਰਟੀਫਾਇਡ ਪਲੈਟੀਨਮ (Platinum) ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਹਾਲੀਵ ੈੱਡ ਸਰਕਾਰਡਿ (Hollywood 

Records) ਪਰੀਮੀਅਰ ਈ.ਪੀ. (EP) ਮਾਈ ਿਾਈਡ ਆਫ ਯੌਰ ਿਟੋਰੀ (My Side of Your Story) ਿੰਗੀਤ ਅਤ ੇਜਜ਼ਬਾਤਾਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਾਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਉਹਨਾਾਂ 

ਦੀ ਖਾਿ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ, “ਸਰਮਾਈ ਾਂਸਡੰਗ ਮੀ” (“Reminding Me”) ਨੇ ਪਸਹਲਾਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ 

ਸਖੈੱਸਚਆ ਹੈ। ਹਕੂ ਨੇ ਇੰਡਿਟਰੀ ਸਵੈੱਚ ਵੈੱਡੀਆਾਂ ਹਿਤੀਆਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੇਨੇਿਾ ਹਜਨਿ (Vanessa Hudgens), 

ਵਨ ਸਰਪਬਸਲਕ (One Republic) ਦੇ ਸਰਆਨ ਟੇਡਰ (Ryan Tedder) ਅਤ ੇਗੀਤਕਾਰ ਅਮਾਰ ਮਸਲਕ (Ammar Malik)। ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਸਲੰਡਿੇ 

ਿਸਟਰਸਲੰਗ (Lindsay Stirling) ਅਤ ੇਮਾਸਰਆਨਾਿ ਟਰੈਂਚ (Marianas Trench) ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤ ੇਯੂਰੋਪ ਦਾ ਟਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ

ਹਾਲੀਵ ੈੱਡ ਸਰਕਾਰਡਿ/ਯੂਨੀਵਰਿਲ ਸਮਊਸਜਕ ਕੈਨੇਡਾ (Universal Music Canada) ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। 

 

ਜ ਸਲਅਨ ਟੇਲਰ ਬੈਂਡ ਬਾਰੇ 

ਜ ਸਲਅਨ ਟੇਲਰ ਬੈਂਡ ਟੋਰੋਂਟੋ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹ ਿੋਲ, ਫੰਕ ਅਤ ੇਰੌਕ ਦਾ ਸਮਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ ਸਲਅਨ ਟੇਲਰ ਖ ਦ ਦ ਪਸਹਰ ਦੇ ਿਮੇਂ, ਇੰਡੀਜੀਨਿ 

ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਸਬਲਕ ੈੱਲ ਨਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਿਟੇਸ਼ਨ ਈ.ਐਲ.ਐਮ.ਐਨ.ਟੀ. (ELMNT) ਐਫ.ਐਮ. (FM) ਦੇ ਹੋਿਟ (ਮੇਜਬਾਨ) ਵੀ ਹਨ। 

ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਭੰਨ ਇੰਡੀਜੀਨਿ ਸਮਊਸਜਕ ਅਵਾਰਡਾਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਾਂਸਕਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਫੈਕਿ (Halifax) ਸਵੈੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਐਬਓਸਰਸਜਨਲ ਡੇ (National Aboriginal Day) ਨੰੂ ਪਰਿਾਸਰਤ ਕੀਤ ੇਕਾਰਜਕਰਮ ਸਵੈੱਚ ਮਾਸਰਆਨਾਿ ਟਰੈਂਚ ਨਾਲ ਿਟੇਜ ਤੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਿੀ। 
 

ਰੈਜ਼ ਬਾਰੇ 

ਸਹਪ-ਹੌਪ ਕਲਾਕਾਰ ਰੈਜ਼ ਇੈੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੈੱਚ ਇੈੱਕ ਪਰਸਿੈੱਧ ਪਰਫੌਰਮਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ 2018 ਸਵੈੱਚ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ ਦੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਵ 

(Friday Night Live) ਸਮਊਸਜਕ ਿੀਰੀਜ ਦੇ ਸਹੈੱਿੇ ਵਜੋਂ ਿਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ ਰਆੂਤੀ ਪਰਫੌਰਮੈਂਿ ਸਦੈੱਤੀ ਿੀ। ਹ ਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਰਲੀਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈ.ਪੀ. ਤੇ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਅਕਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਸਹੈੱਿੇ ਵਜੋਂ ਿਟੇਜ ਤੇ ਸਗਟਾਰ ਤੇ ਧ ਨ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 

 

 

 



 

 

ਮੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਰੇ 

ਮੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਸਪਛਲੇ ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ ਪਰਫੌਰਮਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ 2018 ਸਵੈੱਚ ਬ ੈੱਧਵਾਰ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਨ ਿਟੇਜ (Brampton on 

Stage) ਸਮਊਸਜਕ ਿੀਰੀਜ ਸਵੈੱਚ ਸਹੈੱਿਾ ਸਲਆ ਿੀ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਇਿ ਿਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ (Vibrant Brampton) ਕਾਰਜਕਰਮ ਸਵੈੱਚ ਵੀ ਪਰਫੌਰਮ 

ਕੀਤਾ ਿੀ। ਮੇਲੇ ਇੈੱਕ ਪੌਪ, ਰੌਕ ਅਤੇ ਕੰਟਰੀ ਗਾਇਕਾ ਅਤ ੇਗੀਤਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਿ ਵੇਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਵੈੱਚ ਰਸਹੰਦੀ ਹੈ। 

 
 

ਪਸਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਸਲਤ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ 

ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਕਨਿਰਵੇਟਰੀ (Conservatory) ਸਵੈੱਚ ਇੈੱਕ ਲਾਈਵ ਡਾਾਂਿ ਪਾਰਟੀ ਅਤ ੇਐਟਰੀਅਮ (Atrium) ਸਵੈੱਚ ਘ ੰਮਦੇ-ਸਫਰਦੇ ਜਾਦਗੂਰ ਅਤ ੇ

ਸਨੈੱ ਘੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਸਰਵਾਰ-ਅਨ ਕੂਸਲਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੈੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਸਵੈੱਚ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਸਰਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ 

ਗਾਰਡਨ ਿਕਵੇਅਰ ਸਵੈੱਚ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਸਕਆਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਕੋਨਿਰਟ ਸਵੈੱਚ ਅੈੱਗੇ, ਹਰ ਸਕਿੇ ਨੰੂ ਿਰਦੀ ਦੀਆਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਸਿਲਸਮਲਾਉਾਂਦੀਆਾਂ ਲਾਈਟਾਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਟਰੇਲ ਉੈੱਤੇ ਿਕੇਸਟਗੰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੇਜ ਪਾਰਕ (Gage 

Park) ਸਵਖ ੇਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ 2018 ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੀ.ਆਈ.ਏ. (Downtown Brampton BIA) ਵੈੱਲੋਂ  ਿਪਾਾਂਿਰ ਕੀਤਾ 

ਸਗਆ ਹੈ। 
 

ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ ਰ ੂਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਾਂਸਜ਼ਟ (Brampton Transit) ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵਾਰੀ ਕਰੋ। ਟਰਾਾਂਸਜ਼ਟ ਦੀ ਿਮਾਾਂ ਿੂਚੀ ਅਤ ੇ

ਿੜ੍ਕਾਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਿਮੇਤ, ਕਾਰਜਕਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca/nye ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਹਵਾਲਾ 

 

“ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਿਾਲ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕਤ ੇਦਰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ – ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ ਦ ਦਾ ਿਾਲਾਨਾ 

ਕਾਰਜਕਰਮ ਪੂਰੇ ਪਸਰਵਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਸਵਧੀਆਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤ ੇਅਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਡਾਾਂਿ ਕਰ,ੋ 

ਪਸਰਵਾਰ-ਅਨ ਕੂਸਲਤ ਗਤੀਸਵਧੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਡੋਰ ਖੇਤਰ ਸਵੈੱਚ ਸਨੈੱ ਘੇ ਹੋਵ ੋਅਤ ੇਸਿਰਫ਼ ਇੈੱਕ ਨਹੀ ਾਂ, ਬਲਸਕ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪਟਾਸਕਆਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਡਿਪਲੇ ਦਾ 

ਮਜ਼ਾ ਲਓ। ਹਰ ਸਕਿੇ ਦਾ ਿ ਆਗਤ ਹੈ!” 

 

-       ਕਾਉ ਾਂਿਲਰ ਜੈਫ ਬੋਮੈਨ (Jeff Bowman), ਇਕੋਨੋਸਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਚੇਅਰ 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈੱਡਾ ਿੋਚ ਸਰਹਾ ਹ । ਅਿੀ ਾਂ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਭਸਵੈੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੰਗਠਨ ਹਾਾਂ। ਅਿੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਾਂ ਸਕ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਵੈੱਚ ਵਾਧਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤ ੇਸਵਸਵਧਤਾ ਿਾਨੰੂ ਵੈੱਖਰਾ 

ਬਣਾਉਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਸਵਸ਼ਵ-ਸਵਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੰੂ ਅੈੱਗੇ ਵਧਾਉਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਿੀ ਾਂ ਕਨੇੈਡਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿ ਪਰ ਲਾਾਂਘੇ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਸਵੈੱਚ ਿਸਥਤ ਹਾਾਂ। 

ਅਿੀ ਾਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਾਂ ਜ ੋਮੌਕ ੇਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇੈੱਥੇ ਰਸਹਣ ਅਤ ੇਕਮੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਸਵੈੱਚ ਮਾਣ ਭਰਦ ੇਹਨ। ਅਸਜਹਾ ਜ ਸੜ੍ਆ ਹਇੋਆ ਸ਼ਸਹਰ 

ਬਣਨ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਅੈੱਗ ੇਸਲਜਾ ਰਹੇ ਹਾਾਂ, ਜ ੋਿਭ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਬੇਾਕ ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਿਾਨੰੂ Twitter, Facebook ਅਤ ੇInstagram ‘ਤ ੇਫਾਲੋ ਕਰ।ੋ 

www.brampton.ca 'ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ। 

 

 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਸਕਰਿਟੀਨ ਸ਼ਰਮਾ (Christine Sharma) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ  

905.874.2880 | christine.sharma@brampton.ca  

http://www.brampton.ca/nye
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton
https://www.instagram.com/CityBrampton/
http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
mailto:christine.sharma@brampton.ca

