
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਦਿ ਫਰੈਿਰਲਟੀਜ ਲਈ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਰਕ ਹਨੈਿਨ ਫਾਊਂਡਸ਼ੇਨ  

ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਿਰਟੀਰਫਕਸ਼ੇਨ ਰਰੇਟੰਗ ਰਮਲ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (1 ਅਕਤ ਬ੍ਰ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਦਿ ਥਾਵਾਂ, ਰਰਕ ਹੈਨਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ™ 

(ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ.) (Rick Hansen Foundation Accessibility Certification™) (RHFAC) ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਦੀ 
ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. (RHFAC) ਰੇਰਟੰਗਿ 

ਰਮਲਣ ਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਦ ੇਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਪੱਧਰ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਮਝ ਿਕੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਰਵੱਚ 

ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਰਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਿਕੇਗੀ। 

ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਲੈਿਟਰ ਬ੍ੀ. ਪੀਅਰਿਨ ਰਥਏਟਰ (Lester B. Pearson Theatre) 

• ਦ ਰੋਜ਼ ਰਥਏਟਰ (The Rose Theatre) 

• ਪੀ.ਓ.ਏ.ਕੋਰਟਹਾਊਿ (POA Courthouse) 

• ਗੋਰ ਮੇਡੋਜ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ ਐਡਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Gore Meadows Community Centre and Library) 

• ਕੈਿੀ ਕੈਂਪਬ੍ੈਲ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿੈਂਟਰ (Cassie Campbell Community Centre) 

• ਰਿਟੀ ਹਾਲ (City Hall) 

• ਬ੍ੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਿ. ਅਪਾਰਟਿ ਐਡਂ ਮੈਂਟੇਨੈਂ ਿ ਫੈਰਿਰਲਟੀ (BFES Apparatus and Maintenance Facility) 

• ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਟਰਮੀਨਲ (Brampton Gateway Terminal)  

• ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਟਰਾਂਰਜ਼ਟ ਟਰਮੀਨਲ (Bramalea Transit Terminal) 

• ਿਰਪਰੰ ਗਡੇਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (Springdale Library) 

ਰਰਕ ਹੈਨਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (Rick Hansen Foundation), ਪ ਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਰਵੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਰਵੱਚ 250 ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੇਰਟੰਗਿ 

ਦਾ ਿੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਿਦੀ ਫੰਰਡੰਗ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. ਪਰੋਗਰਾਮ, 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬ੍ਰਲਕ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਰੇਰਟੰਗਿ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੱਰਖਅਤ 

ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ , ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 
ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇਰਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲ ਿਕੇ। 

ਇਿ ਵੇਲੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਦ ਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਾਿਤੇ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. ਰੇਰਟੰਗਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, 30 ਨਵੰਬ੍ਰ, 2020 ਤੱਕ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। www.rickhansen.com/ontarioratings ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰਦਓ। 

ਿੰਖਪੇ ਤੱਥ 

• ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. ਰੇਰਟੰਗਿ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਦਾ ਿਮਾਂ, ਇਿ ਿਾਲ ਦ ੇਅੰਤ ਤੱਕ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦ ੇਪਤਝੜ 2021 ਤੱਕ ਪ ਰੇ 

ਹੋਣ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rickhansen.com%2Fontarioratings&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C682396587f8849db06db08d866533d3b%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637371854986182496&sdata=H%2BtfKOfeoaby8mLW3u4%2FzzlHoTiYgNtV1qEWK5O%2FyH4%3D&reserved=0


 

 

• ਰਜਹਨਾਂ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰੇਰਟੰਗ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਗੁਪਤ ਿਕੋਰਕਾਰਡ ਰੇਰਟੰਗ ਅਤੇ ਿਫਲਤਾ ਦ ੇ

ਮੱੁਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਿਤੇ ਿੁਧਾਰ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਲੇਗੀ। 
• ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਦ ੋਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਹਨ: ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ. ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਿਰਟੀਫਾਈਡ (RHF Accessibility Certified) ਅਤੇ 

ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ. ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਿਰਟੀਫਾਈਡ ਗੋਲਡ (RHF Accessibility Certified Gold)। 
• ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (Accessibility Advisory Committee) ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿਮਰਰਪਤ ਹਨ ਰਕ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ, ਖੇਡਣ, ਘੁੰ ਮਣ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ੋ

ਰਜਹੇ ਮੌਕ ੇਰਮਲਦੇ ਹਨ। 

ਹਵਾਲੇ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ। ਅਿੀਂ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਰਵੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕੇ। ਮੈਂ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਿ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਲਈ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. ਰੇਰਟੰਗਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 
ਮੌਕੇ ਦਾ ਿੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨ ੰ  ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਰਕ ਰਕਵੇਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਬ੍ਾਰੇ ਪਰਹਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਿੀ, ਜਦੋਂ ਓਟਾਵਾ ਰਵੱਚ ਰਰਕ 

ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਿੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਿੀ। ਿਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਪੱਧਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਰਬ੍ਹਤਰ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਿਮਝਣ ਲਈ, ਅਿੀਂ ਅਰਜਹਾ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹੋਵੇ।”  

- ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਵੱਚ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦਾ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਿੁਣ ਕੇ ਮੈਨ ੰ  ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਿਾਡੀ ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਿ ਥਾਵਾਂ 
ਨ ੰ  ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. ਰੇਰਟੰਗਿ ਰਮਲਣਗੀਆਂ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਿਾਡਾ ਸ਼ਰਹਰ ਹਰ ਰਕਿੇ ਲਈ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬ੍ਣ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਿਾਡੀਆਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਦ ੇਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਪੱਧਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਮਝ ਕੇ, ਅਿੀਂ ਿ ਬ੍ਾਈ ਏ.ਓ.ਡੀ.ਏ. ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਿ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਅਤੇ ਇਿਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਿ ਰਚਤ 

ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਾਡੇ ਰਨਵਾਿੀ, ਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਿਕਣ।” 

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8, ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਐਕਿੈਿੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵਖੇ, ਅਿੀਂ ਅਰਜਹਾ ਮੋਜੈਕ ਰਿਟੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਧ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਿਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਿੇਵਾ ਦੇਵੇ। ਿਾਡੀਆਂ ਦਿ ਚੋਣਵੀਆਂ 
ਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. ਰੇਰਟੰਗਿ ਰਮਲਣ ਨਾਲ, ਅਿੀਂ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਵੱਧ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਕ ਿਾਡੀਆਂ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨ ੰ , ਿਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਰਕਵੇਂ ਵੱਧ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਕ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਲਈ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਥਤੀ ਰਵੱਚ ਰਕਵੇਂ ਰਲਆਂਦਾ 
ਜਾਵੇ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅੱਗੇ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDrCsoVMEMWyxUy19D26mc12-2FBYb9tcxKKwoKGN0-2Fru8H8hvBoFMqfw6gTw7Ge5yJJKiyFjHl3qdE-2FOOfxXkAU3HWu6vz-2FC19HxkI-2Bg55UZfA-3D-3DLsQx_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpKAKdC4o6Ui9-2Fnro14MG2ZmKLanj4xmeQoRL-2BW-2BvNiUSUq7OtrNDPKy5R6ub0UTUIqcasaNmkI8-2F3QPikcyHUyPNBlm-2FkRPebTCXnUdqeTB6mZUWq35UraxIXXxxb8QCI59Gak8yI7-2Faz88F9-2FvOiKJ-2FkYUioWZmJ9ZKXV5EqFDgzRHHJPQq1u472lghZWW2dS3nwqeiV6rGfh8XzSa6M1P7LC2F8zE-2FkZDVfxpTI9oZLYBM5ZXQ-2FSDwlO6a-2BK0UQ-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C4a533583f8074856f22108d7c5d666ca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637195396952819432&sdata=Titnwr0DaHrdpjrLXPVgAwpIqJ9Ut05pEWbXQUnSTEI%3D&reserved=0
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ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

Twitter, Facebook, ਅਤੇ Instagram ਤੇ ਜੁੜੋ। www.brampton.ca ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। 
 

 

 
ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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