
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ   

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ ਬ੍ਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਲਵਾਦ ਦ ੇਰਵਰੁੁੱ ਧ ਕਦਮ ਚੁੁੱ ਰਕਆ 

ਰਿਟੀ ਨੇ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤ ੇਕਰੈਬੇ੍ੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੁੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤ ੇਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤ ੇ

 ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰੁਆੂਤ ਕੀਤੀ  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (11 ਜੂਨ, 2020) – ਕੁੱਲਹ ਆਪਣੀ ਮੀਰਟੰਗ ਰਵੁੱ ਚ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਨੇ, ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਦ ੇਰਵਰੁੁੱ ਧ ਅਰਿਪੂਰਣ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਦੀ ਿਿ ਤੋਂ ਪਰਿਲੀ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੁੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-
ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।  

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਪਰਵਾਿੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਰਨਰਦੇਰਸ਼ਤ, ਇਿ ਇਕਾਈ ਅਰਜਿੀਆਂ ਤਰਜੀਿਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਿਿਾਪਤ 

ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਬ੍ਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਿਲਵਾਦ ਨੰੂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬ੍ਲੈਕ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੁੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 
ਆਰਰਿਕ ਿਰਿਤੀ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁੁੱ ਕੇ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਾਈਚਾਰਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿੁੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਮੋਜੈਕ ਰਵੁੱਚ ਿਰਕਰਰਆ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੁੱਤੇ 
ਿਨ। ਇਿ 80,000 ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਬ੍ਾਦੀ ਦ ੇਨਾਲ, ਰਿਟੀ ਰਵੁੱਚ ਪਰਤੁੱ ਖ ਅਲਪ ਿੰਰਖਅਕ ਵਰਗ ਦ ੇਦੂਜੇ ਿਿ ਤੋਂ ਵੁੱਡੇ ਿਮੂਿ ਨੰੂ 

ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਿੈ। 

ਰਿਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਿ ਰਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਵਾਿਤੇ ਆਪਣੀ ਰਦਲਚਿਪੀ ਪਰਗਟ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਰਿਟੀ ਨੰੂ AntiBlackRacismUnit@brampton.ca ਤ ੇਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਿ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ 
ਿੀ.ਏ.ਓ (CAO) ਦ ੇਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮੇਅਰ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰਕ ਿਟੇਕਿੋਲਡਰਾਂ ਦ ੇਿਰਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਿਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਿ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਰਕਆਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤ ੇਿਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਿਵਾਲੇ 

“ਜਨਤਕ ਅਿੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਿੀਂ ਉੱਚ ਿਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਿਾਂ। ਅਿਾੁੱਰਰਟੀ ਦ ੇਅਿੁਰਦਆਂ ਤ ੇਿੰੁਦੇ ਿੋਏ, ਿਾਡੇ ਰਵੁੱਚੋਂ ਿਰੇਕ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰੁੱਖਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਧਕਾਰ ਿੈ, ਰਜਿਨੰੂ ਅਿੀਂ ਿਲਕ ੇਤੌਰ ਤ ੇਨਿੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਿਾਡੇ ਲਈ ਰਿਰਫ਼ ਇਿ ਆਖਣਾ ਕਾਫੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਨਿਲਵਾਦ-

ਰਵਰੋਧੀ ਿਾਂ, ਬ੍ਲਰਕ ਿਾਡੇ ਲਈ ਅਰਿਪੂਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਿਨੰੂ ਦਰਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ, ਰਜਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਿਲੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ, ਜੋ ਿਾਡੇ 
ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਾਈਚਾਰਰਆਂ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁੁੱ ਕਣ। ਇਿ ਇਕਾਈ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਿ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਨਾ ਰਿਰਫ ਿਾਡੇ 
ਸ਼ਰਿਰ ਰਵਚ, ਬ੍ਲਰਕ ਇਿ ਦੀਆਂ ਿਰਿੁੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ, ਉਰਚਤ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਅਤੇ ਰਨਆਂ ਵੁੱਲ ਵਧਣ ਰਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਿੈ।” 

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

“ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਰਗਆਰਾਂ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਲਈ, ਪਰਿਤਾਵ, ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਣ ਨੀਤੀ ਮੁੁੱ ਰਦਆਂ ਤ ੇਰਿਟੀ ਿਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਨ। ਛ ੇਤੋਂ ਪੰਜ ਵੋਟ 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਦੁੱਿਦੇ ਿਨ ਰਕ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦ ੇਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਖਾਿ ਨੀਤੀ ਰਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਕਾਉਂਰਿਲ ਵੁੱਲੋਂ ਿਰਬ੍ਿੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਿ 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2FAntiBlackRacismUnit%40brampton.ca%2F&data=02%7C01%7Cmediarelations%40brampton.ca%7C65e6134f7527499895ed08d80e4f8880%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637275082043446910&sdata=VAGyyg1Lf2jq6Bui4E4m0Ua27U8XwWr%2F81n0CFwMcPM%3D&reserved=0


 

 

ਪਰਿਤਾਵ ਦੀ ਰਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ। ਿੁਨੇਿਾ ਿਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਪਸ਼ਟ ਿੈ। ਬ੍ਲੈਕ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਮਿੁੱਤਵਪੂਰਣ ਿਨ ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਾਰੇ 

ਅਮਰਲਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਿਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੰੂ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਮੈਂਬ੍ਰ ਿੋਣ ਤ ੇਮਾਣ ਮਰਿਿੂਿ ਿੋ ਰਰਿਾ ਿੈ, ਰਜਿਨੇ 

ਰਨਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਇਰਤਿਾਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਿਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋ ਚੁੁੱ ਕਾ ਿੈ।” 

- ਸ਼ਾਰਮੇਨ ਰਵਲੀਅਮਿ (Charmaine Williams), ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 7 ਅਤੇ 8 

“ਿਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਰਵੁੱ ਚ ਅਿਲੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਉਣ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਲਈ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਰਕ ਿਾਡੇ ਿੰਗਠਨ ਦ ੇਮੁੁੱ ਲ ਅਤੇ ਟੀਚ,ੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਰਵੁੱਚ ਇਿਨਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜ੍ਾਂ ਦ ੇਮੁਤਾਬ੍ਕ ਿਨ – ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੁੱਕ ਖਾਿ ਸ਼ਰਿਰ ਿੈ, ਜੋ ਆਪਣ ੇਿੁੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਮੋਜੈਕ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਿੈ। 
ਇੁੱਿੇ ਬ੍ਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਲਵਾਦ ਜਾਂ ਰਕਿੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਪੁੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਰਬ੍ਲਕੁੁੱ ਲ ਿਰਿਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਿਰ ਰਵੁੱ ਚ ਇਿਨਾਂ ਅਿਲੀ 
ਿਮੁੱ ਰਿਆਵਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿਪਸ਼ਟ ਗੁੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਕ,ੇ ਅਿੀਂ ਇੁੱਿੇ ਰਰਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਰਨਰਪੁੱ ਖ ਅਤੇ ਰਨਆਂਪੂਰਣ ਅਨੁਿਵ ਦ ੇਿਕਦੇ ਿਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

"ਕੇਰਨਅਨ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਨਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਰਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਿਾ ਕਰਦੀ ਿੈ ਰਕ ਉਿਨਾਂ 
ਨੇ ਪਰਿਤਾਵ ਪਾਿ ਕਰਕ,ੇ ਗਤੀ ਅਤੇ ਰਮਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਿਾਰੇ ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਲਈ ਰਨਰਪੁੱ ਖਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਵਾਿਤੇ, ਮੂਲ ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ 

ਅਿਾਨ ਬ੍ਣਾਉਣਗੇ। ਇਿ ਪਰਿਤਾਵ, ਬ੍ਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਨਿਲਵਾਦ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਿੋਰ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ੍ ਰਵੁੱਚ, ਰਿਟੀ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਵੁੱਲੋਂ ਵਚਨਬ੍ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਅਿਲੀ ਰਮਿਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈ। ਕੇ.ਿੀ.ਏ., ਨਾ ਰਿਰਫ਼ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀਆਂ ਲਈ, ਬ੍ਲਰਕ 

ਿਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਰਵੁੱ ਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਿਮਾਰਜਕ, ਿੁੱ ਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਰਵੁੱਚ ਿੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਦ ੇਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਰਵੁੱਚ, ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਿਤ ਿੈ।"  

- ਐਫਰੇਮ ਮਵੌਰਾ (Ephraim Mwaura), ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਕੇਰਨਅਨ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ 

"ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ ਨੰੂ ਇਿ ਇਰਤਿਾਿਕ ਪਰਿਲਕਦਮੀ ਬ੍ਾਰੇ ਿੁਣ ਕੇ ਬ੍ੇਿੁੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਿੋਈ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਿਲਕਦਮੀ, ਿਾਨੰੂ ਇਕੁੱ ਠੇ ਰਮਲ 

ਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਉਰਚਤ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਰਵੁੱਚ ਿਮਰੁੱਿ ਬ੍ਣਾਵੇਗੀ।” 

- ਜੌਰਜ ਚੁਕਵੁ (George Chukwu), ਵਾਈਿ ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ 

“ਰੂਟਿ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ ਇੰਕ. ਨੰੂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱਚ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀਨ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੁੱ ਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ 

ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਲੈਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਲਵਾਦ ਦ ੇਰਵਰੁੁੱ ਧ ਇਕਾਈ ਬ੍ਣਾਉਣ ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬ੍ੇਿੁੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ। ਇਿ ਪਰਿਤਾਵ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਿਤੇ ਿਾਰੇ ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬ੍ਲੈਕ, ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਾਈਚਾਰੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ 
ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਰਕ ਿਨ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਰਵਕਾਿ ਰਵੁੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਦੰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਖਾਿ ਕਰਕ ੇਿੰਗੀਤ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿੁੱ ਰਖਆ ਰਵੁੱ ਚ 

ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬ੍ਧੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਉੱਨਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਿਾਨੰੂ ਆਿ ਿੈ ਰਕ ਇਿ ਇਕਾਈ ਿੂਰਚਤ ਨੀਤੀਆਂ ਰਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬ੍ਲੈਕ 

ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜੰ਼ਦਗੀਆਂ ਰਵੁੱ ਚ ਕਾਇਆਪਲਟ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਲਆਵੇਗੀ।” 

- ਐਜਂਲਾ ਜੇ ਕਾਰਟਰ (Angela J Carter), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੂਟਿ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਿਰਰਵਰਿਜ ਇੰਕ. 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਿ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਿਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੁੱਚ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਿੰੁਦੇ ਿਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਿਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੁੱ ਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਿਾ ਰਿਿਤਮੰਦ ਸ਼ਰਿਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਿੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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