
 

 

 
 

ਤੁਰੰਤ ਰਰਲੀਜ ਲਈ           

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜਨੋੂ ਅਵਾਰਡ-ਜਤੇੂ ਮੁੁੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਵਾਕ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੇੈਡਾ ਡੇ  
ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨਾ ਰਰਹਾ ਹ ੈ

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ (23 ਜੂਨ, 2020) – ਕੋਰਵਡ-19 (COVID-19) ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇ(Canada 

Day) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ! ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ੇਹੁੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਕ ਇਿ ਿਾਲ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ, ਜੂਨੋ 

(JUNO) ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਬ੍ੈਂਡ, ਵਾਕ ਆਫ ਦ ਅਰਥ (Walk Off The Earth) ਹੈ।  

ਇਹ ਕਾਰਜਕਰਮ, ਬ੍ੁੁੱ ਧਵਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ ਦੁਪਰਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜ ੇਤੁੱਕ, www.brampton.ca/canadaday ਤ ੇਹੋਵੇਗਾ। ਇਿ ਕਾਰਜਕਰਮ 

ਰਵੁੱਚ ਪੂਰਾ ਰਦਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਿਲੀ ਰਵਅੰਜਨ ਰਵਧੀਆਂ (ਰੈਰਿਪੀਜ), ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ 
ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਡਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦ ੇਰਵਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਇਿ ਿਾਲ, ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬ੍ੈਠੇ ਹੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦੀ ਿਟੇਜ ਦੀ ਪਰਹਲੀ ਕਤਾਰ ਰਵੁੱ ਚ ਿੀਟ ਰਮਲੇਗੀ। ਅਲੇਕਟਰਾ (Alectra) ਵੁੱਲੋਂ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਡਜੀਟਲ ਿਟੇਜ ਦਾ ਰਿੁੱ ਧਾ ਪਰਿਾਰਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਿ ਰਵੁੱਚ ਲੋਕਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੋ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਮੁੁੱ ਖ 

ਪਰਦਰਸ਼ਕ, ਵਾਕ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਦ ੇਪਰਦਰਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਰਾਤ ਨੰੂ 8 ਵਜੇ, ਰਿੁੱ ਧਾ ਪਰਿਾਰਨ, ਓਟਾਵਾ (Ottawa) ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਵੁੱਚ, ਿੀ.ਬ੍ੀ.ਿੀ. (CBC) ਦ ੇਔਨਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦ ੇਪਰਿਾਰਨ ਰਵੁੱਚ ਬ੍ਦਲ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਰਜੁੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰ ਹਾਵੀਆ ਮਾਈਟੀ (Haviah Mighty), ਕੈਨੇਡਾ ਦ ੇਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਹੋਣਗੇ। 

ਜਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅੰਤ ਤੁੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਕ ਤੀਬ੍ਰ ਅਵਾਜ਼ ਰਵੁੱ ਚ ਪਟਾਰਕਆਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਡਿਪਲੇ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਹਨ! ਰਟਮ ਹੋਰਟਨਿ (Tim Hortons) 

ਵੁੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਟਾਰਕਆਂ ਦਾ ਰਡਜੀਟਲ ਰਡਿਪਲੇ, ਰਨਵਾਿੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਰਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਪਰੰਪਰਰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦ ੇਪਟਾਰਕਆਂ ਦੇ 
ਰਡਿਪਲੇ ਦਾ ਬ੍ੇਜੋੜ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਵਕਲਪ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਭਾਿੀ (ਵਰਚੁਅਲ) ਸ਼ੋ ਰਾਤ ਨੰੂ 10 ਵਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਨੈਪਡ 

ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਹਬ੍ (Snapd Community Hub) ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਾਯੋਰਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ। 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਡ,ੇ ਉਦਾਰਤਾਪੂਰਬ੍ਕ, ਅਲੇਕਟਰਾ, ਰਟਮ ਹੋਰਟਨਿ, ਆਲਿਟੇਟ (Allstate), ਅਲਗੋਮਾ ਯੂਨੀਵਰਰਿਟੀ (Algoma University) ਅਤੇ 
ਬ੍ੇਲ (Bell) ਦੁਆਰਾ ਿਪਾਂਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ।  

ਿੋਸ਼ਲ ਬ੍ਣੋ! 

• ਿਾਨੰੂ ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ @ExperienceBrampton ਅਤੇ @CityBrampton ਤ ੇਫਾੁੱਲੋ ਕਰੋ। 
• #BramptonCanadaDayatHome ਅਤੇ #BramptonTogether ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਆਪਣ ੇਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦੇ ਜਸ਼ਨ 

ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। 
• ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਰਕਿੇ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਦ ੇਭੋਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ #SupportLocalBrampton  

ਵਰਤੋ। 

http://www.brampton.ca/canadaday


 

 

ਹਵਾਲੇ 

“ਇਿ ਿਾਲ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਰਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਕੋਰਵਡ-19 ਤੋਂ ਿੁਰੁੱ ਰਖਤ ਰੁੱਖਣ ਲਈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦ ੇਜਸ਼ਨ ਥੋੜਹੇ ਵੁੱਖ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਿਲਾਹ 

ਰਦੰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੰੂ www.brampton.ca/canadaday ਤ ੇਜਾ ਕੇ, ਪਰਰਵਾਰ-ਅਨੁਕੂਰਲਤ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਕੈਨੇਰਡਅਨ ਭੋਜਨ 

ਪਕਾਓ ਜਾਂ ਰਕਿੇ ਲੋਕਲ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੋ ਅਵਾਰਡ-ਜੇਤੂ ਮੁੁੱ ਖ ਪਰਦਰਸ਼ਕ, ਵਾਕ ਆਫ ਦ ਅਰਥ ਦੇ 
ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਿਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ – ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਮੇਰਾ ਪਰਰਵਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰਦਨ, ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ 

ਹੋਵਾਂਗੇ!” 

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

“ਇਿ ਿਾਲ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਵੁੱ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵੁੱਧ ਰਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿ ਰਵੁੱਚ ਹੀ ਿਾਡੀ ਿਾਰਰਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ – ਤੁਿੀਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦ ੇਕਈ ਿੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਿਟੋਰੈਂਟਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਰਕਿੇ ਇੁੱਕ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਲੋਕਲ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਨੰੂ ਿਰਹਯੋਗ ਕਰੋ, ਿਾਡੇ ਵੁੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤ ੇਡਾਂਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ, ਪਟਾਰਕਆਂ ਦਾ ਬ੍ੇਜੋੜ ਔਨਲਾਈਨ ਰਡਿਪਲੇ ਦੇਖੋ!” 

- ਗੁਰਪਰੀਤ ਰ ੁੱਲੋਂ (Gurpreet Dhillon), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 9 ਅਤੇ 10, ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ 

ਐਡਂ ਕਲਚਰ  

“ਅਿੀਂ ਇਿ ਿਾਲ, ਕੋਰਵਡ-19 ਦ ੇਕਾਰਨ, ਿਾਰਰਆਂ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਖਆ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਿਰੀਰਕ ਤੌਰ 

ਤ ੇਅਿੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਤਦ ਵੀ ਅਿੀਂ ਜੁੜੇ ਰਰਹ ਿਕਦੇ ਹਾਂ! #BramptonCanadaDayatHome ਅਤੇ #BramptonTogether ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਿੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ,ੇ ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਆਪਣ ੇਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦ ੇਜਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਰਕਿੇ ਲੋਕਲ 

ਰੈਿਟੋਰੈਂਟ ਦ ੇਭੋਜਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਿਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ #SupportLocalBrampton ਵਰਤੋ।” 

- ਪਾੁੱਲ ਰਵਿੇਂਟ (Paul Vicente), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲਰ, ਵਾਰਡਿ 1 ਅਤੇ 5; ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ; ਵਾਈਿ-ਚੇਅਰ, ਇਕੋਨੋਰਮਕ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ 

ਐਡਂ ਕਲਚਰ  

“ਿਾਡੇ ਵੁੱਲੋਂ ਰਿਟੀ ਨੰੂ ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲਣ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮੇਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਹਤ ਅਤੇ ਿੁਰੁੱ ਰਖਆ ਿਾਡੀ ਮੁੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ 
ਵੁੱਡੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰਕਿੇ ਨੰੂ ਬ੍ੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਕ ਇਿ ਿਾਲ ਘਰ ਰਵੁੱਚ ਰਰਹ ਕੇ, ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਅਿੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਕੋਰਵਡ-19 ਤੋਂ ਿੁਰੁੱ ਰਖਆ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਿਤੇ ਚੁੁੱ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੂਰਚਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।” 

- ਮਾਰਰਟਨ ਮੇਡੇਇਰੋਿ (Martin Medeiros), ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਿਲ, ਵਾਰਡਿ 3 ਅਤੇ 4; ਲੀਡ, ਰੀਓਪਰਨੰਗ ਐਡਂ ਰਰਕਵਰੀ ਵਰਰਕੰਗ ਗਰੁੁੱ ਪ, 

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

“ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਦੁਬ੍ਾਰਾ ਖਹੋਲਣ ਅਤੇ ਬ੍ਹਾਲੀ ਵੁੱਲ ਅੁੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਿਾਡੇ ਿਟਾਫ਼ ਨੇ, ਿਾਰਰਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਿਤੇ, 
ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਵਾਿਤੇ, ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਤੀਰਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬ੍ਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੰ੍ਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ 
ਇਿ ਿਾਲ ਆਪਣ ੇਘਰ ਬ੍ੈਠੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡ ੇਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ।” 

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

http://www.brampton.ca/canadadayਦਿੰ
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ਕਨੇੈਡਾ ਰਵੁੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਤਜੇ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਹਰਾਂ ਰਵੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਦ ੇਤਰੌ ਤੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 650,000 ਲੋਕਾਂ ਅਤ ੇ70,000 ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀਆ ਂਦਾ ਘਰ ਹ।ੈ ਅਿੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਰਧਆਨ 

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

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਫ਼ਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਅਿੀਂ ਇੁੱਕ ਅਰਜਹਾ ਰਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਰਹਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਰਵੁੱਚ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਿੁਰੁੱ ਰਖਅਤ, ਿਰਥਰ ਅਤੇ ਿਫਲ ਹੋਵੇ। ਿਾਡ ੇਨਾਲ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਿੰਪਰਕ 

ਮੋਰਨਕਾ ਦੁੁੱਗਲ (Monika Duggal) 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮੀਡੀਆ ਐਡਂ ਕਰਮਉਰਨਟੀ ਐਨਗੇਜਮੈਂਟ 

ਿਟਰੈਟਰਜਕ ਕਰਮਉਰਨਕੇਸ਼ਨ  

ਰਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 

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