
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ, 27 ਜਨੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਦ ੇਹਏੋ, ਸੁਰੱਰਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਿਹੱ ਲੇਗੀ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਜੂਨ, 2020) – ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਰਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ੇਹੱਦ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ (Brampton Farmers’ Market) ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਜਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।  
 

ਮਾਰਕੀਟ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ 27 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬ੍ਰ, 2020 ਤੱਕ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਰਹਰ ਬ੍ਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। 
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦ ੇਨਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਤ ੇਸੁਰੱਰਿਅਤ ਸੈੈੱਟਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  
 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਮਨਪਸੰਦ ਰਕਸਾਨ ਅਤੇ ਰਵਕਰੇਤਾ, ਲੋਕਲ ਤਾਜ ੇਫਲ ਅਤੇ ਸਬ੍ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਤਆਰ ਪੈਕੇਜਡ ਭੋਜਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਜਨ, 

ਰਸ਼ਲਪਕਾਰ (Artisan) ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬ੍ਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬ੍ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤ ੇਭੋਜਨ ਰਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਵਡ-19 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ ਰਸਟੀ ਦੀ ਮੱੁਿ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ (Peel Public Health) ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਹੇਠਾਂ ਰਲਿੇ ਸੁਰੱਰਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ: 
 

• ਸਾਰੇ ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰਵੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ (ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬ੍ਰਣਆ ਸਧਾਰਨ ਮਾਸਕ) ਪਰਹਣਨਾ ਜਾਂ 
ਰਚਹਰੇ ਨੰੂ ਢਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ 

• ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਵੱਚ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਣਗੇ 
• ਰਕਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤ ੇਮਾਰਕੀਟ ਰਵੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ (ਰਵਜੀਟਰ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੰਰਿਆ ਰਵੱਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ 
• ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਿੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਰਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜਾ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ 

 

ਰਸਟੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਇਸ ਸੀਜਨ, ਹਰ ਪਰਰਵਾਰ ਦਾ ਰਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬ੍ਰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਵੇ। 
 

ਰਸਟੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰਵੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ੍ ਹੈ ਰਕ ਸੂਬ੍ੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 
ਹੇਠ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਰਜਆਂ ਤੋਂ ਦ ੋਮੀਟਰ (ਛ ੇਫੁੱ ਟ) ਦੂਰ ਰਰਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇਸਮਾਰਜਕ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੂਬ੍ੇ ਦ ੇ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤ ੇਪਾਬੰ੍ਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਉਹ ਹੈਂਡ 

ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਜਾਂ ਵਾਈਪਸ ਰਜਹੇ, ਿੁਦ ਦ ੇਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਿਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਚਹਰੇ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤੋਂ 
ਪਰਹੇਜ ਕਰਨ। 
 

ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ, ਰਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦ ੇਰਦਨਾਂ ਨੰੂ, 

www.brampton.ca/markets ਤ ੇਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤ ੇਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਇਸ ਸਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੰੂ ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਬ੍ਕ, ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਰਸਟੀ (Algoma University) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਯੋਰਜਤ (ਸਪਾਂਸਰ) ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਹੈ।  
 

http://www.brampton.ca/markets


 

 

ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜੋਿਮਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਫਸ (Brampton 

Emergency Management Office) ਰਵਿੇ ਆਪਣ ੇਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਨਯਰਮਤ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਲਈ 

www.brampton.ca/covid19 ਤ ੇਜਾਓ। 
 

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬ੍ੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ ਰਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਡਾਉਨਟਾਉਨ ਦ ੇਕੇਂਦਰ ਰਵੱਚ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ 

ਮਾਰਕੀਟ, ਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ 27 ਜੂਨ ਨੰੂ ਿਹੱ ਲੇਗੀ! ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਮਾਸਕ ਪਰਹਣ ਕੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨੰੂ 

ਕਾਇਮ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਰਵੱਚ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਵੱਚ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ 

ਹਾਂ।” 

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

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸਨੰੂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਿਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ। ਕਈ 

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਕਰੇਤਾ ਸਾਈਟ ਤ ੇਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਰਬ੍ਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।” 

- ਗੁਰਪਰੀਤ ਰਢੱਲੋਂ (Gurpreet Dhillon), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ 

ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕਲਚਰ 

“ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਇਸ ਸੀਜਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਿਹੱ ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। 
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਿਰੀਦੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਰਮਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਜਨ ਦ ੇ

ਦੌਰਾਨ ਰਸਹਤਮੰਦ, ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ ਰਰਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।”     

- ਪਾੱਲ ਰਵਸੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਵਾਰਡਸ 1 ਅਤੇ 5; ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਐਡਂ 

ਕਲਚਰ 

“ਰਸਟੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਰਿਆ ਨੰੂ ਬ੍ੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਿਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਦੌਰਾਨ। ਅਸੀਂ ਪੀਲ ਪਬ੍ਰਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ 
ਸਲਾਹ ਨਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਿਹੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਕਸੇ ਨੰੂ, ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਰਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” 

- ਡੇਰਵਡ ਬ੍ੈਰਰਕ (David Barrick), ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਸਟਰੇਰਟਵ ਅਫਸਰ, ਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਬ੍ਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਹੁਤ ਿੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, 

ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਈ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਇਸ ਰਵੱਚ ਰਵਕਰੇਤਾ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਰਲਆਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹਾਂ ਰਕ 

ਲੋਕਲ ਿਰੀਦੋ, ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਹਰ ਅਤੇ ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਨੰੂ ਸਰਹਯੋਗ ਕਰੋ।”    

- ਸੂਜੀ ਗਾਡਫਰੋਏ (Suzy Godefroy), ਐਗਜੀਰਕਉਰਟਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਉਨਟਾਉਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ੀ.ਆਈ.ਏ. 

http://www.brampton.ca/covid19


 

 

“ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਹੋਣ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਇਸਦਾ ਰਹੱਸਾ ਬ੍ਣਨ ਤ ੇਮੈਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿੁਸ਼ੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਹਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਰਕਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਲ ਵਸਤਾਂ ਿਰੀਦਣ। ਇਸ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰਵੱਚ ਪੇਸਟਰੀਜ, ਬ੍ਰੈਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਟਜਲ ਸੈਂਡਰਵਚ ਵੇਚਾਂਗੀ। 
ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਿੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਰਿਅਤ ਰਰਹ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ।” 

-       ਵੇਰਾ ਕਰਾਸਵਕੈ (Vera Krasavac), ਮਾਲਕ, ਕਵੀਨ ਰਜਪਸੀ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਿ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡ ੇਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰ੍ਧੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਸਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੁਰੱਰਿਅਤ, ਸਰਥਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਡ ੇਨਾਲ 

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