
 

 

 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਲੋਕਲ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਿਯਗੋ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਪੌਿਅੇਰ (ShopHERE) ਨਾਲ  

ਜੜੁਨ ਵਾਲੇ ਕਨੇੈਡਾ ਦੇ ਪਰਿਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿ ੈ

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (29 ਮਈ, 2020) – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਲੀਆਂ ਰਮਊਰਨਸੀਪਲਟੀਜ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿੈ, ਰਜਸਨੇ ਿਾਲ ਿੀ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਸ਼ੌਪਿੇਅਰ (ShopHERE) ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
 

ਸ਼ੌਪਿੇਅਰ (ShopHERE) , ਗ ਗਲ (Google), ਸ਼ੌਪੀਫਾਈ (Shopify), ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ (Mastercard), ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ (Microsoft), ਫੇਸਬ੍ੁਿੱ ਕ 

(Facebook), ਈਬ੍ ੇ(eBay), ਅਤੇ ਈਰਸ਼ਪਰ (eShipper) ਰਜਿੇ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਰਿਯੋਗ ਰਵਿੱ ਚ, ਰਡਜੀਟਲ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਲੋਂ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ 

ਵਾਲਾ ਇਿੱਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੈ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਿਲਾਂ ਰਸਟੀ ਆਫ ਟੋਰੋਂਟੋ (City of Toronto) ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਲ 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਰਵਿੱ ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਕਿੱਲਹ, Google ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤ ੇਇਸ 

ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਲਈ, $1 ਰਮਲੀਅਨ ਦੀ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧਤਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਇਸ ਰਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ 

ਿੈ। 
 

ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟ ਰਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 
ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਸ਼ੌਪਿੇਅਰ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਰਡਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ 

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਰਜਸਦੀ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਗਾਿਕਾਂ ਨ ੰ  ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ। 
 

ਸ਼ੌਪਿੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦ ੇਰਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦ ੇਅਨੁਕ ਲ ਬ੍ਣਾਇਆ ਰਗਆ, ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ 
ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਰਮਲਦਾ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਸਥਾਰਪਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਵੀ ਸਿਾਇਤਾ ਰਮਲਦੀ ਿੈ। ਨਾਲ ਿੀ, ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  
ਰਡਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ, ਰਸ਼ਰਪੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪਰਬੰ੍ਧਨ ਰਜਿੇ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਟਰੇਰਨੰਗ ਵੀ ਰਮਲਦੀ ਿੈ।  
 

ਸ਼ੌਪਿੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦ ੇ10 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੀ ਿੋਣ ੇਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਦਾ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ 
ਬ੍ਾਰ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਵਿੱ ਚ 25 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਜੋ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਰਕਸੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਚੇਨ ਦਾ ਰਿਿੱ ਸਾ ਿਨ, ਉਿ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਸਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿਨ।  
 

13 ਮਈ ਨ ੰ , ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨ ੰ  ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਲੋਕਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਸਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਿੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਕਾਉਂਰਸਲ ਨੇ ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਰਰਕਵਰੀ ਸਟਰੈਟਜੀ ਨ ੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਰਦਿੱ ਤੀ (Brampton Council approved an Economic Recovery 

Strategy)। ਸ਼ੌਪਿੇਅਰ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਰਸਟੀ ਇਸ ਕਾਰਜਨੀਤੀ (ਸਟਰੈਟਜੀ) ਦ ੇਰਿਿੱ ਸੇ ਵਜੋਂ 
ਲਾਗ  ਕਰੇਗੀ। ਰਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਰਮਲੇਗੀ ਰਕਉਂਰਕ ਉਿ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਨਪਟ ਰਿੇ ਿਨ। 
 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਲਈ https://digitalmainstreet.ca/shophere/ ਤ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ। 
 
 
 
 

https://digitalmainstreet.ca/shophere/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/748
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdigitalmainstreet.ca%2Fshophere%2F&data=02%7C01%7CIrene.McCutcheon%40brampton.ca%7Ca316c59bea7a4ab76b0a08d803c646c1%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637263497410299190&sdata=itrMKbRr60pk4EoP1C7t%2Fnc1vLljPwlL%2FsvGdnsRAlg%3D&reserved=0


 

 

ਿਵਾਲੇ 

 

“ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਂਿ ਿਨ। ਉਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਦਾ ਬ੍ਿੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਸਰ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ 

ਰਮਿਨਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੇਕਆਉਟ ਵੈਡਨੈਸਡੇ (ਿਰ ਬ੍ੁਿੱ ਧਵਾਰ ਨ ੰ  ਲੋਕਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ) ਅਤੇ ਿੁਣ ੇਰਜਿੇ ਿੀ ਸ਼ੁਰ  ਿੋਣ 

ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮੁਰਿੰਮ ਰਵਿੱ ਚ ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਸ਼ੌਪਿੇਅਰ ਰਵਿੱ ਚ ਰਸਟੀ ਵਿੱਲੋਂ  ਰਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਮੈਨ ੰ  ਬ੍ੇਿਦ ਖੁਸ਼ੀ ਿੋ 

ਰਿੀ ਿੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਿ ਰਦੰਦਾ ਿਾਂ ਰਕ ਉਿ ਇਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬ੍ਧ 

ਵਸੀਰਲਆਂ ਦਾ ਪ ਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।” 
 ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ (Patrick Brown), ਮੇਅਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

“ਅਸੀਂ ਕੋਰਵਡ-19 ਸੰਕਟ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਪ ਰਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਨਯਰਮਤ ਤੌਰ ਤ ੇਜੁੜੇ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਦ ੇਸਾਿਮਣੇ ਆਉਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ੇਿਿੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਿੈ। ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ੰ  ਦਿੱ ਰਸਆ ਿੈ ਰਕ ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਰਡਜੀਟਲ ਮੌਜ ਦਗੀ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ 

ਰਵਿੱ ਚ ਸਰਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ। ਸ਼ੌਪਿੇਅਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਇਿੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਿੱਲ ਿੈ, ਜੋ ਉਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਮਾਿੱਡਲ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਰਵਿੱ ਚ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਰਿਾ ਿੈ। ਸਾਨ ੰ  ਇਸ ਗਿੱਲ ਤ ੇਵੀ ਮਾਣ ਿੈ ਰਕ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ 
eShipper, ਉਿਨਾਂ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਿੈ, ਰਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀ ਨ ੰ  ਸਰਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਿਨ।”  

 ਪਾਿੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਕੋ-ਲੀਡ, ਮੇਅਰਸ ਕੋਰਵਡ-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਸਪੋਰਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 

 

“ਅਸੀਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬ੍ਿਾਲੀ ਵਿੱਲ ਵਧ ਰਿੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਅਰਥਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਾਗ  ਕਰਕੇ, 
ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਸਰਿਯੋਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੌਪਿੇਅਰ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿੀ ਪਰਿਲਕਦਮੀ ਿੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਿਯੋਗ ਰਵਿੱ ਚ 

ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਰਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਿ ਅਿੱਗੇ ਵਧਦੇ ਿੋਏ ਆਪਣ ੇਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤ ੇਮੁੜ ਰਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।”  
 ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 2 ਅਤੇ 6; ਕੋ-ਲੀਡ, ਮੇਅਰਸ ਕੋਰਵਡ-19 ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਸਪੋਰਟ 

ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ  

 

“ਿਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ, ਸਾਡੇ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਨਵੇਂ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬ੍ਿੱਧ ਿੈ। ਸ਼ੌਪਿੇਅਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬ੍ੇਿਿੱ ਦ 

ਢੁਿੱ ਕਵਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਿੈ।” 
 ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

 

-30- 

 

ਕਨੇੈਡਾ ਰਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨ ੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਸਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵਿੱ ਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਸੁਰਿੱ ਰਖਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਿੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

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


 

 

 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
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ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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