
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਰਕ ਹਨੈਸਨ ਫਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਐਕਸਸੈੀਰਬ੍ਰਲਟੀ  

ਸਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ ਰਰੇਟੰਗ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਮਾਰਚ, 2020) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਸ ਰਮਊਰਨਰਸਪਲਟੀਜ ਰ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਚੁਰਿਆ ਰਗਆ ਹੈ, 

ਰਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਰਕ ਹੈਨਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਸਰਟੀਰਫਕੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ.) (Rick Hansen 

Foundation Accessibility Certification) (RHFAC)  ਾਸਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਿ ਲਈ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਰਟੰਗ 

ਰਦੰਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਪਾਹਜਪੁਿੇ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ ਰਕੰਨੀਆਂ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ। 

ਰਸਟੀ ਦ ੇਗੈਰ-ਲਾਭ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਨਿੱਜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ. (RHFAC) ਰੇਰਟੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਿੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਦ ੇਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਪਿੱਧਰ ਨ ੰ  ਰਬ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਿ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਰਕਆਂ ਦੀ ਪਛਾਿ ਕਰ 

ਸਕਿ। ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਰੇਰਟੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗਾਂ, ਰਰਕ ਹੈਨਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ (Rick Hansen 

Foundation Accessibility Certified) ਜਾਂ ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਗੋਲਡ (Accessibility Certified Gold) ਬ੍ਿਨਗੀਆਂ। 

ਨ ੇਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੰਰਡੰਗ, ਰਰਕ ਹੈਨਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਈ ਾਲੀ ਰ ਿੱਚ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government 

of Ontario)  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨ ੰ   ਿੱ ਧ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬ੍ਿਾਉਿਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚੋਿ, ਇਸਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਅਤੇ ਭ ਗੋਰਲਕ 

 ੰਨ-ਸੁ ੰਨਤਾ ਕਰਕ ੇਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਥਾ ਾਂ, ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ. ਰੇਰਟੰਗਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਿਗੀਆਂ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ 27 

ਮਾਰਚ ਤਿੱਕ www.rickhansen.com/freerating ਤ ੇਅਰਜੀ ਦੇਿਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 

ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤ ੇਜਾਓ।  

ਝਲਕੀਆ ਂ

• ਰਜਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਰੇਰਟੰਗ ਰਦਿੱਤੀ ਜਾ ੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦ ੇਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ  ਾਸਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਰਮਲੇਗੀ। 

• ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡ ਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (Accessibility Advisory Committee), ਰਜਸ ਰ ਿੱ ਚ ਨਾਗਰਰਕ ਸਦਿੱਸ 

ਹਨ, ਮਈ ਦ ੇਅੰਤ/ਜ ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਰ ਿੱਚ, ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰੇਗੀ। ਰਬ੍ਨੈਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  3 

ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤਿੱਕ ਸ ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।   
• ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡ ਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ (Accessibility Advisory Committee) ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬ੍ਿਾਉਿ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਹਨ ਰਕ ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ , ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰ ਿੱ ਚ ਰਰਹਿ, ਖੇਡਿ, ਘੁੰ ਮਿ ਅਤੇ ਰਨ ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਿੱਕ ੋ

ਰਜਹੇ ਮੌਕ ੇਰਮਲਦੇ ਹਨ। 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DTeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9mFmtt8Qbtqr6gWIFP-2BG9WSH7yUMsR84Csi66ZnmnorqrKS2_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpKAKdC4o6Ui9-2Fnro14MG2ZmKLanj4xmeQoRL-2BW-2BvNiUSUq7OtrNDPKy5R6ub0UTUIqcasaNmkI8-2F3QPikcyHUyPNBlm-2FkRPebTCXnUdqeTB6G3H8nOzBsUaO7gfnJXli1vaQbpdtfBTmpGsQ6qmMTaeNVDHRRIvYxYSi4Ha9k5F9J2RHNsTTiiIi1gd-2FWkDXTkqLLr5i4us3gNs0X9UAqkRgieUY14wdCUe4lGmnP6sXq03dsdPRLAgnH8rQ4TW7c-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C4a533583f8074856f22108d7c5d666ca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637195396952809437&sdata=xtDAQ7SyeoKL1fTAgXSdJTirtDrZhz54N2IkM%2BSWyKE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fu7061146.ct.sendgrid.net%2Fls%2Fclick%3Fupn%3D4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUaTERKiFXlXn7PlG8VySGiDGTe1WpMGcv7csgQuB9oGBbNNDmaVr3UeLA-2FMMuJOetZr9unHQcZ7K6A6lLEHdukdyEvsy9XEhz1Oqw7FHpcTP-2Fz4VSjMXu9gBMiaxfkumWa2uWkyNPDWYWZKhRL64nTQ-3DdmKv_owvKMk-2Bv0MXNNhxeRqfbCQYMFXoly5TnIggl2Y-2BR4QYZTWsg9YVg5lzY2WvgjG-2Bx1IhW4TnYArGdDaz5ObVz8UXBbcTISRHTW2EEb8nFOOpKAKdC4o6Ui9-2Fnro14MG2ZmKLanj4xmeQoRL-2BW-2BvNiUSUq7OtrNDPKy5R6ub0UTUIqcasaNmkI8-2F3QPikcyHUyPNBlm-2FkRPebTCXnUdqeTB1otRkVHlLSLMv8i-2BN1b1HK-2B61mns5T5qtlGeFsS7tO9zp3XgvfyLntsxM06dnaFasZzqS1hoT-2BV-2FVzFNRSF2LRTXEzfkLJjaamfn2lcE9fm-2FG3iIKB3oAcZXF4wS0-2FBwZoV6KQ9JM6K3OFH9Fe5AH4-3D&data=02%7C01%7Cmonika.duggal%40brampton.ca%7C4a533583f8074856f22108d7c5d666ca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637195396952809437&sdata=Z%2F12kpqPV5oWoErtqYweeryQDJfzKjMwf%2FSVAbsJlTY%3D&reserved=0
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


 

 

ਹ ਾਲੇ 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇਿੱਕ ਮੋਜੈਕ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਰ ਿੱ ਚ ਅਸੀਂ ਅਪਾਹਜਪੁਿੇ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾ ਟਾਂ ਦ ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ  ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ਿੱ ਚ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  
 ਧਾਉਿ ਦ ੇਮੌਰਕਆ ਂਨ ੰ  ਪਛਾਿਨ ਲਈ  ਚਨਬ੍ਿੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬ੍ੇਹਿੱਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਰਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚੋਿ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ. ਪਰੋਗਰਾਮ ਰ ਿੱ ਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਿ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਉਹ ਇਸ ਰ ਿੱਚ ਰਹਿੱ ਸਾ ਲੈਿ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਨ ੰ  ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ  ਿੱ ਧ ਪਹੰੁਚਯੋਗ 

ਬ੍ਿਾਉਿ ਰ ਿੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।”  

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

“ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡ ਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰ ਿੱਚ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦਾ ਪਰਤੀਰਨਧੀ ਹੋਿ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਮੈਨ ੰ  ਮਾਿ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨ ੰ  ਹਰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਾਂ 
 ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਿੱਧ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬ੍ਿਾਉਿ  ਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ 

ਉਹ ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਏ.ਸੀ. ਰੇਰਟੰਗ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਮੌਕ ੇਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਿ। ਰੁਕਾ ਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਕ,ੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਹਰ ਸਾਰਰਆਂ ਲਈ  ਿੱਧ 

ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ  ਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬ੍ਿ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜਪੁਰਿਆਂ  ਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰ ਿੱ ਚ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿਗੇ।”  

- ਪੈਟ ਫੋਰਰਟਨੀ (Pat Fortini), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ,  ਾਰਡਸ 7 ਅਤੇ 8;ਮੈਂਬ੍ਰ, ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡ ਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ; ਮੈਂਬ੍ਰ, ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ 

ਐਕਸੈਸੀਰਬ੍ਰਲਟੀ ਐਡ ਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ 

“ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਖੁਿੱ ਲਹਰਦਲੀ  ਾਲੀ ਇਹ ਫੰਰਡੰਗ, ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਬ੍ਲਰਡੰਗ ਦੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਸਮਝਿ ਅਤੇ ਪਰਦਰਰਸ਼ਤ ਕਰਨ 

ਰ ਿੱਚ ਸਮਰਿੱਥ ਬ੍ਿਾ ੇਗੀ। ਇਹ ਰਨਰਰਮਤ  ਾਤਾ ਰਿ ਦ ੇਸਬੰ੍ਧ ਰ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰ ਿੱਖੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਸ ਰਚਤ ਕਰਨ ਰ ਿੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਠਨਾਂ  ਾਸਤੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਰਜਸ ਰ ਿੱਚ ਉਹ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨ ੰ  ਹਰ ਉਮਰ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਪੁਿੇ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
 ਧਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਲਈ  ਿੱਧ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ  ਾਲਾ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” 

- ਬ੍ਰੈਡ ਮੈਕੈਨਲ (Brad McCannell),  ਾਈਸ ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਐਕਸੈਸ ਐਡਂ ਇਨਕਲ ਜਨ, ਰਰਕ ਹੈਨਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰ ਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ  ਧਿ  ਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ  ੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰ ਿੱਚ ਰਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇ ੰਨ-ਸੁ ੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨ ੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਿ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨ ੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

 ਧਾਉਿ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਿਾਉਿ ਰ ਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈ ਾਲੀ ਕਰਦ ੇਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁਿੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca


 

 

 
 
 
  

 

 

 
 
 


