
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ             

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਦੀ 
 ਿੀਨੀਅਰ ਿਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (19 ਜੂਨ, 2020) – ਅੱਜ, ਗਰਵਨੇਿ ਚੈਪਮੈਨ (Gwyneth Chapman) ਨੰੂ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹਾਲ ਰਵੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨੀ 
ਗਈ, ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੱਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਦੀ ਿੀਨੀਅਰ 

ਿਲਾਹਕਾਰ (ਿੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜਰ) ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਰਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਇਿ ਇਕਾਈ ਨੰੂ 10 ਜੂਨ, 2020 ਨੰੂ ਰਿਟੀ ਕਾਉਂਰਿਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਰਦੱਤੀ 
ਗਈ ਿੀ।  

ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ (Office of the Chief Administrative Officer) ਨੰੂ ਰਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਮਿ ਚੈਪਮੈਨ ਇਕਾਈ ਦੀ 
ਿਿਾਪਨਾ ਰਵੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਿ ਰਵੱਚ ਮੱੁਖ ਿੂਰਮਕਾ ਰਨਿਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਨੰੂ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਰਵਕਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਲ ਿਾਈਚਾਰਕ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਨਰਦੇਰਸ਼ਤ, ਇਿ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇ

ਬ੍ਲੈਕ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੱਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਿਰਿਤੀ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁੱ ਕਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਿਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਰਹਮਾਇਤ (ਐਡਵੋਕੇਿੀ) ਅਤੇ ਿੰਚਾਰ ਰਵੱਚ ਰਵਆਪਕ ਰਪਛੋਕੜ੍ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਮਿ ਚੈਪਮੈਨ ਦਾ ਅਨੁਿਵ, ਿਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਲ 

ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱੁਖ ਿੰਪਰਕ ਅਰਿਕਾਰੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਟੀ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਬ੍ਲਕੁੱ ਲ 

ਹਾਲ ਰਵੱਚ ਹੀ, ਰਮਿ ਚੈਪਮੈਨ ਨੇ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਬ੍ਲੈਕ ਕੌਕਿ (Canadian Black Caucus), ਇਿਪਾਇਰਰੰਗ ਐਡਂ ਐਮਪਾਵਰਰੰਗ ਯੂਿ ਨ ੈੱਟਵਰਕ 

(Inspiring and Empowering Youth Network) ਅਤੇ ਇਿਪਾਇਰਰੰਗ ਯੂ ਮੀਡੀਆ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨਿ (Inspiring You Media Productions) 

ਦੀ ਪਰੈਜੀਡੈਂਟ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਇਆਵਾਨ ਿਾਈਚਾਰਕ ਲੀਡਰ, ਰਮਿ ਚੈਪਮੈਨ ਨੇ, ਬ੍ਲੈਕ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 

ਿਬੰ੍ਿੀ ਚੰਗੀ ਰਕਿਮ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਰਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿੀ.ਟੀ.ਵੀ. (CTV) ਅਤੇ ਰਿਟੀ ਟੀ.ਵੀ. (CityTV) ਿਮੇਤ, ਟੈਲੀਰਵਜਨ ਰਵੱਚ ਵੀ ਬ੍ਹੁਤ 

ਿਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

ਰਮਿ ਚੈਪਮੈਨ ਦਾ, ਟੋਰੋਂਟੇ ਦ ੇਅਫਰੀਕੀ ਕੈਨੇਰਡਅਨ (African Canadian) ਿਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰਕ ਿੰਪਰਕ ਅਰਿਕਾਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ 
ਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਰਤਹਾਿ ਹੈ। ਰਮਿ ਚੈਪਮੈਨ ਨੰੂ ਿਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਯੋਗਦਾਨ ਲਈ, 100 ਅਕੰਪਰਲਸ਼ਡ 

ਬ੍ਲੈਕ ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਵੂਮੈਨ ਅਵਾਰਡ (100 Accomplished Black Canadian Women Award), ਬ੍ਲੈਕ ਰਬ੍ਜਨੇਿ ਐਡਂ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ 

(Black Business and Professional Association) ਦਾ ਵੂਮੈਨ ਆਫ ਔਨਰ ਅਵਾਰਡ (Women of Honour Award) ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। 
2008 ਰਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ, ਿਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦ ੇਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਹੈਰੀ ਜੇਰੋਮੀ ਅਵਾਰਡ (Harry Jerome Award) ਵਾਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਿਾਿੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਾਂਰਕਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਿੀ। 2013 ਰਵੱਚ, ਰਮਿ ਚੈਪਮੈਨ ਨੰੂ ਿਾਈਚਾਰਕ ਿੇਵਾ ਲਈ, ਕਵੀਨ ਐਰਲਜਾਬ੍ੇਿ ਿੈਕੰਡ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬ੍ਲੀ ਮੈਡਲ 

(Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal) ਰਮਰਲਆ ਿੀ।  

ਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੱਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਰਵਕਰਿਤ 

ਕਰਨ ਬ੍ਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਿ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਿਤੇ ਆਪਣੀ ਰਦਲਚਿਪੀ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਰਿਟੀ ਨੰੂ 



 

 

AntiBlackRacismUnit@brampton.ca ਤ ੇਿੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ, ਚੀਫ ਐਡਰਮਰਨਿਟਰੇਰਟਵ ਅਫਿਰ ਦੇ 
ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮੇਅਰ, ਕਾਉਂਿਲਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰਕ ਿਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਿਰਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

ਿਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਿ ਪਰਰਕਰਰਆ ਰਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਰਕਆਂ ਨੰੂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਮੇਂ ਰਵੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਂਝਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।  

ਹਵਾਲੇ 

“ਅਿੀਂ ਇਰਤਹਾਿ ਰਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਿਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਜੱਿੇ ਅਿੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਦਾ, ਿਮੂਰਹਕ 

ਤੌਰ ਤ ੇਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਿੀਂ ਿਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਿਾਡੇ ਲਈ ਅਰਿਪੂਰਣ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਰਜਿ ਨਾਲ ਅਿਲੀ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਆਵੇ। ਅਿੀਂ ਿਾਡੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਿਲੀ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰਮਿ 

ਚੈਪਮੈਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਿਿ ਤੋਂ ਪਰਹਲੀ ਬ੍ਲੈਕ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬ੍ੀਅਨ ਿਮਾਰਜਕ, ਿੱਰਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਐਟਂੀ-
ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਇਕਾਈ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਹਾਂ।” 

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

“ਇੱਕ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ,ੇ ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ, ਿਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰਕ ਿਾਡਾ ਕੰਮ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰੇ 

ਦੀ ਰਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿਨੰੂ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਮਿ ਚੈਪਮੈਨ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ, ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਰਨਰਪੱਖ ਿੱਰਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਿਾਈਚਾਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਣਾਲੀਗਤ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਨਿਲਵਾਦ ਦ ੇਰਵਰੱੁਿ ਿਾਡੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵੱਚ, ਬ੍ਹੁਮੱੁਲੀ ਿੂਰਮਕਾ 
ਰਨਿਾਉਣਗੇ।” 

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

“ਮੈਨੰੂ ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਨ ਦੀ ਬ੍ੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਾਈਚਾਰੇ ਰਵੱਚ ਨਿਲਵਾਦ ਤੇ ਰਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਕਰਰਆਸ਼ੀਲ ਰਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾ ਰਹੀ 
ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਟੀ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਉਂਰਿਲ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਿਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਇਿ ਲੀਡਰਰਸ਼ਪ ਮੌਕ ੇਲਈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੱਚ ਨਿਲਵਾਦ 

ਦਾ ਪਰਿਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜਵਾਬ੍ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਿਨੰੂ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਆਪਣ ੇਅਨੁਿਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ 

ਹਾਂ। ਿਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਿਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਿਾਡੇ ਲਈ ਿਾਡੇ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿਮਰੱਿਾ ਦਾ ਲਾਿ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਿ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਰਿਪੂਰਣ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਹਰ ਦ ੇਤੀਬ੍ਰ ਆਰਰਿਕ ਵਾਿੇ 

ਰਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦ ੇਮੌਕ ੇਰਮਲਣ। ਲੰਮੇ ਿਮੇਂ ਤੋਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਪਰਰਤਿਾਵਾਨ, ਨਵਾਂ ਿੋਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਮਹਨਤੀ ਬ੍ਲੈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਿੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਿੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰੰਗ ਦ ੇਕਾਰਨ, ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰ ਰੱਰਖਆ ਰਗਆ। ਹੁਣ ਇਿਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ! 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਨ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਰਕ ਅਿੀਂ ਿਾਰੇ ਨਾਗਰਰਕਾਂ ਦ ੇਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ੍ਿ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ, ਅਿੀਂ ਰਕਿੇ ਵੀ ਿਮੂਹਾਂ ਨੰੂ 

ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।” 

- ਗਰਵਨੇਿ ਚੈਪਮੈਨ (Gwyneth Chapman), ਿੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਡਂ ਐਟਂੀ-ਬ੍ਲੈਕ ਰੇਰਿਜਮ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੱਚ ਿਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਤਜੇੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਿਆਨ 

ਰਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਿਾਡ ੇਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਿਾਈਚਾਰਰਆ ਂਤੋਂ ਿਰਗਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਾਂ, ਅਿੀਂ ਰਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ  ਆਕਰਰਸ਼ਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਅਿੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਬੰ੍ਿੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ  ਅੱਗੇ 

ਵਿਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਿਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੱਰਖਅਤ, ਿਰਿਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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