
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ 

ਰਿਟੀ 31 ਮਈ ਤੋਂ 6 ਜਨੂ, 2020 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਿਿੈਐਰਿਰਲਟੀ ਵੀਕ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹ ੈ

ਿਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (4 ਜੂਨ, 2020) – ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਿੈਿਐਰਿਰਲਟੀ ਵੀਕ (National AccessAbility Week) 

ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਿੈਿਐਰਿਰਲਟੀ ਵੀਕ ਰਵੱਚ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਿੀਆਂ ਦ ੇਿਹੁਮੱੁਲੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ 

ਹੀ ਇਹ, ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਵਅਕਤੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰਜ ਿਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ।  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਇਿਦੀ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (Accessibility Advisory Committee) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ 

ਿਮਰਰਪਤ ਹਨ ਰਕ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ, ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਰਰਹਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਖੇਡਣ, ਘੁੰ ਮਣ ਅਤੇ ਰਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ੋਰਜਹੇ ਮੌਕ ੇ

ਰਮਲਣ। ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (Accessibility Advisory Committee), ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਰਜੱਥੇ ਉਹ ਮੱੁਦੇ ਅਤੇ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਟੀ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਧਤੀਆਂ ਿਿੰਧੀ ਮਾਮਰਲਆਂ ਤ ੇਿਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ 
ਕਾਉਂਰਿਲ (Brampton City Council) ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਵੀ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਿਟੀ, ਿੀਨੀਅਰਿ ਅਤੇ ਿੋਸ਼ਲ ਿਪੋਰਟ ਟਾਿਕ ਫੋਰਰਿਜ (Social Support Task Forces) 

ਦੁਆਰਾ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਿ ਿਰਹਯੋਗ ਰਵੱਚ ਗਰੋਿਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤ ੇ

ਰਵਕਲਰਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੌਰਮੈਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਿਰੋਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਦੀ ਰਕਿੇ ਵੀ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਿਮੱਗਰੀ ਨੰੂ 

ਰਵਕਲਰਪਕ ਫੌਰਮੈਟਾਂ (alternate formats) ਰਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ। 

ਰਰਕ ਹਨੈਿਨ ਫਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਰਰੇਟੰਗ 

ਮਾਰਚ ਰਵੱਚ, ਰਿਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੀ ਰਕ ਿਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿ ਰਮਊਰਨਰਿਪਲਟੀਜ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਚੁਰਣਆ ਰਗਆ ਹੈ, 

ਰਜੱਥੇ ਲੋਕਲ ਿੰਗਠਨ, ਿਨਮਾਨਿੂਚਕ (ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਰਰਕ ਹੈਨਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਿਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ.) (Rick 

Hansen Foundation Accessibility Certification) (RHFAC) ਵਾਿਤੇ ਅਰਜੀ ਦ ੇਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਰਟੰਗ 

ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਲਰਡੰਗਾਂ ਰਕੰਨੀਆਂ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਹਨ। 

ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਗੈਰ-ਲਾਭ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. (RHFAC) ਰੇਰਟੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਿਲਾਹ ਰਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਲਰਡੰਗ ਦ ੇਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਰਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਮਝ ਿਕਣ ਅਤੇ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਰਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ 

ਿਕਣ। ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਰੇਰਟੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਲਰਡੰਗਾਂ, ਰਰਕ ਹੈਨਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਿਰਟੀਫਾਈਡ (Rick Hansen 

Foundation Accessibility Certified) ਜਾਂ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਿਰਟੀਫਾਈਡ ਗੋਲਡ (Accessibility Certified Gold) ਿਣਨਗੀਆਂ। 

ਨਵੇਂ ਿਨਮਾਨਿੂਚਕ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ, ਰਰਕ ਹੈਨਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਵੱਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਿਰਕਾਰ (Government 

of Ontario) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਿਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਿਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਇਿਦੀ ਅਿਾਦੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਰਲਕ 

ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨਤਾ ਕਰਕ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਥਾਵਾਂ, ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. ਰੇਰਟੰਗਿ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਿੰਗਠਨਾਂ ਲਈ 

www.rickhansen.com/freerating ਤ ੇਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Council-Committees/Pages/Accessibility-Advisory-Committee.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/accessibility-support
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?http%3A//www.rickhansen.com/freerating


 

 

ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਿੀ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।  

ਐਕਿਿੈੀਰਿਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ 

ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ (Accessibility Awards) ਇੱਕ ਨਾਗਰਰਕ (ਰਿਰਵਕ) ਪਛਾਣ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਵਅਕਤੀਆਂ, 
ਕਾਰੋਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਰਦੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਪਰਤੀ ਵਚਨਿੱਧਤਾ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

2020 ਦ ੇਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਅਵਾਰਡਿ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਿਤੰਿਰ ਰਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਲਈ, ਪਤਝੜ ਰਵੱਚ ਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਿਿਾਈਟ ਦੇਖਣ। 2019 ਦ ੇਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਨੰੂ ਇੱਥੇ (here) ਦੇਰਖਆ ਜਾ ਿਕਦਾ 
ਹੈ। 
 

ਅਵਾਰਡਿ, ਦਿਿੰਰ ਰਵੱਚ ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਹਾਲ (Brampton City Hall) ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਿਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ। ਰਿਟੀ, ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਵਚਨਿੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਿਾਰੇ ਿਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਿੈਿਐਰਿਰਲਟੀ ਵੀਕ ਮਨਾਉਣ ਰਵੱਚ ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ 
ਿਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ, ਜੋ ਿਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੰੂ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਿਣਾਉਣ 

ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”   

- ਪੈਟਰਰਕ ਿਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ 

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਦੀਆਂ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਿਰ ਹੋਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਮੈਨੰੂ ਮਾਣ ਹੈ ਰਕ ਿਾਡੇ ਮੈਂਿਰ, 

ਿਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਿਣਾਉਣ ਵਾਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਿ ਨੈਸ਼ਨਲ 

ਐਕਿੈਿਐਰਿਰਲਟੀ ਵੀਕ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਿਾਡੇ ਿਾਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਿੀਆਂ ਦ ੇਿਹੁਮੱੁਲੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ 
ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ, ਲੋਕਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਿਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ। ਆਓ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਈਏ।”   

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8; ਮੈਂਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ; 
ਮੈਂਿਰ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ 

“ਰਿਟੀ ਰਵਖੇ, ਅਿੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਿੱਧ ਹਾਂ ਰਕ ਿਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ੋਰਜਹੇ ਮੌਕੇ ਰਮਲ ਰਹੇ 

ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਿੀਂ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਿੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਿੰਗਠਨ ਦ ੇਿਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਿਾਡੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰਿਰਲਟੀਜ ਨੰੂ ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਪਹੰੁਚ ਯੋਗ ਿਣਾਉਣ 

ਵਾਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਿੈਿੀਰਿਰਲਟੀ ਵੀਕ ਨੰੂ ਮਨਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਰਹਾ ਹਾਂ।" 

- ਡੇਰਵਡ ਿੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਿਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਿਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਿੋਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

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

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਿਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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