
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਕਰੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਲਈ 100,000 ਮਾਸਕ ਿੰਡਗੇਾ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਜੂਨ, 2020) –10 ਜੂਨ ਨੰੂ, ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦ ੇਿੱਲੋਂ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ (Brampton 

Transit), 22 ਜੂਨ ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਸਕਾਂ ਦ ੇਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 100,000 ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕੱਪੜੇ ਦੇ 
ਬ੍ਣੇ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਮੁਫ਼ਤ ਿੰਡੇਗਾ। ਇਹ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿੋਲਹਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਪਰਹਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇਬ੍ਰੈਮਲੀ (Bramalea), ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਿੇ (Brampton Gateway) ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ (Downtown) 

ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਰਿਿੇ ਿੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। 
 

ਹੋਰ ਿੇਰਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਰਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ (Government of Ontario) ਦੀ, ਪਬ੍ਰਲਕ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇਮਾਸਕ ਪਰਹਣਨ 

ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਼ਿੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਇਸ ਿੇਲੇ, ਬੱ੍ਸਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ 
ਰਿਿੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਣਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀਆਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ, 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਣਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ 
ਹੋਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਕਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰਲੇ ਦਰਿਾਜੇ ਤੋਂ ਚੜਨਾ (ਫਰੰਟ ਡੋਰ ਬ੍ੋਰਰਡੰਗ) ਮੁੜ ਬ੍ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 

ਹਾਲਾਂਰਕ ਮਾਸਕ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦ ੋਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇਬੱ੍ਰਚਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਥਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 

ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਰਹਨ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਰਹਣਨਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। 

ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ (website)  ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿੈਬ੍ਸਾਈਟ 

(website) ਤ ੇਜਾਓ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰਕਿੇਂ ਪਰਹਣਨਾ ਹੈ, ਰਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।   

ਕਰੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਰੱੁਰਿਆ ਸਬੰ੍ਧੀ ਉਪਾਅ 

 

ਿੱਧ ਿਾਰ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੈਰਡਊਲ ਪਰਹਲਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ ਪਰਭਾਿੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ 48 ਘੰਰਟਆਂ ਰਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ, ਓਪਰੇਟਰ 

ਕੰਪਾਰਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣ ੂਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਿੇਲੇ ਰ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱ੍ਸਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇਕ 24 ਘੰਰਟਆਂ ਰਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। ਰਜਹਨਾਂ ਫੈਰਸਰਲਟੀਜ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸਤਹਾਿਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਪੰੂਰਿਆ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਰਰਹਾ ਹੈ।  
 

ਰਸਟੀ, ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਰਹਨ ਕੇ ਿੀ, ਬੱ੍ਸਾਂ ਰਿੱਚ, ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤ ੇਅਤੇ ਬ੍ਸ ਸਟੌਪਸ ਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ 

ਰੱਿਣ। ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਜਾਂ ਿਾਈਪਸ ਰਜਹੇ, ਿੁਦ ਦੇ ਰੋਗਾਣ-ੂਨਾਸ਼ਕ 

ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਿਣ, ਿਾਰ-ਿਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਿੰਘਦੇ ਜਾਂ ਰਨਿੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਨਾਲ ਢਕ ਲੈਣ। 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042655560%26sdata%3DRN6QEAQ83%252BgFjaV2DPLmV19JLrc8LqfGDbkbWLqTTTA%253D%26reserved%3D0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.peelregion.ca/coronavirus/prevention/%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042655560%26sdata%3DRN6QEAQ83%252BgFjaV2DPLmV19JLrc8LqfGDbkbWLqTTTA%253D%26reserved%3D0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042665547%26sdata%3DCTz848jCwb5gX7yvcW3XFPheXyoRYXa1yJ288j463EE%253D%26reserved%3D0
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/_layouts/brampton/internet/externalredir.aspx?https%3A//can01.safelinks.protection.outlook.com/%3Furl%3Dhttps%3A//www.ontario.ca/page/face-coverings-and-face-masks%26data%3D02%257c01%257cMegan.Ball%2540brampton.ca%257c51c032ea53a44d6a382c08d7fe715579%257cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%257c0%257c0%257c637257635042665547%26sdata%3DCTz848jCwb5gX7yvcW3XFPheXyoRYXa1yJ288j463EE%253D%26reserved%3D0


 

 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਹਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਾਸ ਕਰਕ ੇ

ਉਹਨਾਂ ਥਾਿਾਂ ਤੇ, ਰਜੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ 

ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਸ (Brampton Emergency Management Office) ਰਿਿੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨਯਰਮਤ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ bramptontransit.com ਤ ੇਜਾਓ 

ਜਾਂ Twitter ਤ ੇ@bramptontransit ਨੰੂ ਫਾੱਲੋ ਕਰੋ। ਸਿਾਲ ਰਸੱਧੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ (Contact Centre) ਰਿਿੇ 905.874.2999 

ਤ ੇਪੱੁਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹਿਾਲੇ 

 

“ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਰਹਸੂਸ ਹੋ ਰਰਹਾ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਰਿਿੇ, ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 100,000 ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ 

ਿੰਡਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਦੀ ਸਿਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱ੍ਸਾਂ ਅਤੇ 
ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਪਰਹਨੋ। ਇਸ ਬ੍ਾਰੇ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਰਕ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਸਹਤ 

ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਰਕਿੇਂ ਪਰਹਣਨਾ ਹੈ, ਰਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।” 

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

“ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਰਸਟੀ ਕਾਉਂਰਸਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਿਾਸ ਕਰਕ ੇਜਦੋਂ ਕੋਰਿਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਰਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲ 

ਰੱਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਤ ੇਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬ੍ਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ – 

ਮਾਸਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋ਼ਿਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਿਾਂਗ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ।” 

- ਰੋਏਨਾ ਸੈਨਟੋਸ (Rowena Santos), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਿਾਰਡਸ 1ਅਤੇ 5; ਚੇਅਰ, ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਸਰਰਿਰਸਜ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਕਉਂਰਕ ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਿੱੁਲਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਿਡ-19 ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ 

ਟਰਾਂਰ਼ਿਟ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਰਪਤ ਹਾਂ। ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਕਾਂ ਨੰੂ, 

ਰਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਼ਿਰੂਰੀ ਸੁਰੱਰਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਿਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਿ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤ਼ੇਿੀ ਨਾਲ ਿਧਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਿੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਿੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਿੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਿਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਿਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਿੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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

http://www.brampton.ca/covid19
https://www.brampton.ca/en/residents/transit/Pages/Home.aspx
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 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਸਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

